
 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena dalam 

pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang 

diperoleh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan 

mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-

faktor, unsur-unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat 

(Arikunto,2010:15). 

3.1.2 Objek Penelitian 

Penulis melakukan penelitian dengan mengambil objek penelitian pada konsumen 

yang pernah menyaksikan iklan televisi XL versi “Jaka Tarub” di Bandar 

Lampung. Adapun penelitian ini dilakukan unuk mengetahui pengaruh kesadaran 

merek  konsumen XL di Bandar Lampung. 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui cara sebagai berikut:  

a. Kuesioner, yaitu berisikan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan variabel 

penelitian akan dibagikan kepada masing-masing pihak konsumen yang 

diharapkan dapat membantu dalam penelitian ini. 

b. Dokumentasi, pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari literatur, 

dokumen-dokumen dan sumber data lain yang berasal dari media elektronik 

seperti internet yang mempunyai hubungan dalam penulisan penelitian ini. 

3.3 Jenis Data 

Jenis dan sumber data dari variabel-variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung 

dari objek peneliti. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh peneliti dalam bentuk yang sudah jadi, sudah 

dikumpulkan dan dioleh oleh pihak lain. 

3.4 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Menurut (Sugiyono, 2010:57), mendefinisikan variabel penelitian adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
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sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Variabel penelitian terdiri atas variabel independen dan variabel 

dependen. Adapun variabel dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Variabel Independen (X) 

 Desain Iklan 

2. Variabel Dependen (Y) 

 Kesadaran Merek 

3.4.2 Operasional  Variabel 

Variabel-variabel yang diteliti sehubungan dengan pengaruh desain iklan XL versi 

“Jaka Tarub” terhadap kesadaran merek konsumen di Bandar Lampung. Adapun 

indikator-indikator dari variabel-variabel diatas adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Konsep Variabel Sub. Variabel Indikator Skala 

Desain Iklan (X) Sebuah iklan dapat 

dikatakan sebuah cara untuk 

mengkomunikasikan sebuah 

pesan kepada penerima. 

Sebuah pesan dikatakan 

memiliki sebuah sumber 

yaitu  pengirim pesan. 

Pengirim harus 

menyandikan pesan menjadi 

bentuk yang akan membawa 

arti yang diinginkan. 

Penyandian akan 

menempatkan pesan ke 

dalam bentuk di mana 

komunikasi adalah 

memungkinkan, seperti kata-

kata, gambar, gerakan, 

musik atau kombinasi dari 

semuanya. Penerima harus 

memecahkan kode pesan 

untuk mengambil makna 

yang dimaksudkan. 

 (Hacley 2005:39) 

 

• Kata-kata 

 (X1) 

Tulisan kata-kata 

mudah dibaca 

Likert 

Penulisan kata-kata 

menciptakan minat 

untuk mengetahui 

isi pesan 

 Kemudahan 

mengingat merek 

melalui kata-kata 

Penulisan kata-kata  

menumbuhkan 

keingintahuan 

merek 

• Gambar (X2) 

 Gambar yang 

disajikan menarik  

Likert  Kemudahan 

mengingat merek 

melalui gambar 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Konsep Variabel Sub. Variabel Indikator Skala 

 

 

 

• Gambar (X2) 

 Gambar yang 

disajikan menciptakan 

minat untuk 

mengetahui isi pesan 
 

 Penggunaan gambar 

menumbuhkan 

keingintahuan merek 

• Gerak (X3) 

 Gerakan atau adegan 

terlihat alami dan 

menarik 

Likert 

 Gerakan atau adegan 

yang diperankan 

menciptakan minat 

untuk mengetahui isi 

pesan 

 Gerakan atau adegan 

yang dilakukan 

menumbuhkan 

keingintahuan merek 

 Kemudahan 

mengingat merek 

melalui gerakan 

• Musik  

(X4) 

 Musik yang 

dimainkan menarik 

untuk didengar 

Likert 

 Musik yang 

dimainkan 

menciptakan minat 

untuk mengetahui isi 

pesan 

Penggunaan musik 

menumbuhkan 

keingintahuan merek 

 Kemudahan 

mengingat merek 

melalui musik 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Konsep Variabel Sub. Variabel Indikator Skala 

Kesadaran 

Merek (Y) 

Kesadaran merek adalah 

kesanggupan seorang 

calon pembeli untuk 

mengenali, mengingat 

kembali suatu merek 

sebagai bagian dari 

suatu kategori produk 

tertentu. Menurut 

Durianto dkk (2004:54) 

Pertimbangan 

untuk 

mempengaruhi 

kesadaran merek 

terhadap 

konsumen. 

Unware Brand 

Likert 

Brand Recognition 

Brand Recall 

Top of  Mind 

 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 2010:45). Populasi 

dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah menyaksikan iklan televisi 

XL versi “Jaka Tarub”. 

3.5.2 Sampel 

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode non 

probability sampling dengan teknik purposive sampling yaitu pengambilan 

sampel yang membatasi pada ciri-ciri khusus seseorang yang memberikan 

informasi yang dibutuhkan dengan cara menentukan responden. Penentuan subjek 

untuk dijadikan sampel atau responden dilakukan secara purposive sampling 

dengan kriteria:  
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1) Orang tersebut pernah menyaksikan iklan televisi XL versi “Jaka Tarub” 

2) Berdomisili di Kota Bandar Lampung 

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 orang yang 

merupakan bagian dari populasi sebagai responden. Sampel sebesar 100 

responden sesuai dengan saran Hair dkk, (2007:114), bahwa untuk penelitian yang 

akan diolah dengan menggunakan multiple regresion jumlah sampel minimum 50 

responden dan lebih disarankan 100 responden bagi kebanyakan situasi penelitian. 

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menentukan jumlah sampel 100 orang. 

3.6 Skala Pengukuran Variabel 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini 

adalah kuesioner. Peneliti memberikan skor untuk mengukur variabel-variabel 

yang akan diteliti. Penentuan bobot yang digunakan dalam melakukan penelitian 

atas hasil daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah dengan 

menggunakan Skala Likert yaitu 5 berjenjang (5,4,3,2,1). Dengan kriteria umum 

penelitian untuk skor jawaban  adalah:  

• SS (Sangat Setuju)   = 5  

• S (Setuju)    = 4   

• R ( Ragu-ragu)   = 3 

• TS (Tidak setuju)   = 2 

• STS (Sangat Tidak Setuju)  = 1 
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3.7  Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.7.1 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. 

Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 

2006:40).  

Uji validitas instrument dilakukan dengan menguji validitas konstruk melalui 

penggunaan analisis faktor. Validitas konstruk menunjukan seberapa valid hasil 

yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukur atau indikator sesuai dengan 

konsep teori yang digunakan. 

Penggunaan analisis faktor dilakukan, pertama-tama melihat nilai KMO-MSA 

(Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequasi), dan nilai signifikansi 

Barlett.s Test of Sphericity kurang dari 0,05, untuk menilai atau menguji bahwa 

alat ukur yang digunakan memadai. Nilai MSA menurut Sarwono (2006:208) 

bahwa angka MSA adalah 0-1 dengan ketentuan: 

 Jika MSA = 1 maka variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan. 

 Jika MSA ≥ 0,5 maka variabel tersebut masih dapat diprediksi dan 

dianalisis lebih lanjut. 

 Jika MSA < 0,5 maka variabel tersebut tidak dapat diprediksi dan dianalisi 

lebih lanjut sehingga harus dibuang. 

Langkah analisis faktor berikutnya, adalah melihat faktor loading dari masing-

masing item pertanyaan atau indikator. Validitas instrument dinilai berdasarkan 

kriteria nilai faktor loading item minimal 0,4 (Hair dkk, 1998:648) dan Comrey  
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dalam Jogiyanto (2007:124) menyatakan bahwa suatu indikator atau item 

membentuk suatu konstruk dengan valid dan benar, maka indikator atau item 

tersebut harus memuat skor yang tinggi atau nilai faktor loading memberikan nilai 

besar. Beberapa kriteria alat ukur dikatakan valid menurut Comrey, yaitu: 

 

Table 3.2 Kriteria Validitas pada Analisis Faktor 

No Nilai Faktor Loading Kriteria 

1 < 0,45 Tidak Valid 

2 0,45-0,55 Cukup Valid 

3 0,56-0,62 Valid 

4 0,63-0,71 Sangat Valid 

5 > 0,71 Memuaskan atau sangat sangat valid atau 

validitas sangat tinggi 

Sumber: Jogiyanto (2007:124) 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk (Gozali, 2006:41). Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas 

kuesioner dalam penelitian ini adalah uji statistik Alpha Cronbach.  
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Kriteria penilaian uji reliabilitas adalah (Gozali, 2006:42) : 

 Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar dari taraf signifikansi 60% atau 0,6 

maka kuesioner tersebut reliabel. 

 Apabila hasil koefisien Alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 60% atau 0,6 

maka kuesioner tersebut tidak reliabel 

 

3.8  Rentang Skor Variabel 

Rentang skor variabel digunakan sebagai alat untuk mengetahui seberapa besar 

Responden mengapresiasi terhadap kuesioner yang diberikan. Berikut penilaian 

untuk rentang skor menurut Umar (2002:201): 

Rumus = Skor Terbesar – Skor Terendah 

     Jumlah Kelas 

 

Rentang Skor = 500 – 100 = 80 

   5 

 

Kriteria Penilaian: 

 

 100-179 = Sangat Kurang Baik 

 180-259 = Kurang Baik 

 260-339 = Cukup Baik 

 340-419 =  Baik 

 420-500 = Sangat Baik 
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3.9  Alat Analisis 

3.9.1   Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif digunakan sebagai teknik untuk menganalisis permasalahan 

yang ada dengan melakukan pendekatan kualitatif  berdasarkan teori periklanan 

dan kesadaran merek. 

3.9.2  Analisis Kuantitatif 

3.9.2.1 Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis data kuantiatif adalah analisis data yang menggunakan data berbentuk 

angka-angka yang diperoleh sebagai hasil pengukuran atau penjumlahan 

(Nurgiyantoro dkk, 2004:27). 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah regresi linier berganda.Analisa regresi berganda digunakan 

untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas (terikat) 

atas perubahan dari setiap peningkatan atau penurunan variabel bebas yang akan 

mempengaruhi variabel terikat. 

Rumus: = Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4+e 

 

Dimana: 

a  = Konstanta 

b  = Koefisien Regresi 

Y = Kesadaran Merek 

X1  = Kata-kata 
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X2  = Gambar 

X3  = Gerakan 

X4  = Musik 

e  = Error 

 

3.10   Pengujian Hipotesis 

3.10.1 Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-Sama (Uji F) 

Menurut Suliyanto (2011:55) uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y pada 

tingkat kepercayaan 95% atau α = 5%. 

Dengan kriteria pengujian : 

Ho diterima dan Ha ditolak bila F hitung ≤ F tabel 

Ho ditolak dan Ha diterima bila F hitung > F tabel  

 

3.10.2 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Menurut Sugiyono (2010:87) uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi variabel independen X  secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen Y pada tingkat kepercayan 95% . 

Dengan kriteria pengujian : 

Ho diterima dan Ha ditolak bila t hitung ≤ t tabel 
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Ho ditolak dan Ha diterima bila t hitung > t table 

 

 

 

 

 

 


