
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Metode Penelitian memberikan pengetahuan dan keterampilan yang digunakan 

untuk mengatasi masalah dan menghadapi tantangan lingkungan dimana 

pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cepat. 

3.1 Metode yang digunakan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.  

Menurut Moh.Nazir (2003:63) mengungkapkan bahwa: 

 “ Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, 

atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki”. 

Sedangkan metode verifikatif adalah: 

 “Suatu metode yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan 

menggunakan perhitungan statistik”. 

 

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

3.2.1  Sumber Data 

Data yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian diperoleh dari: 

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan meliputi: 

 - Sejarah Singkat Perusahaan 

 - Struktur Organisasi Perusahaan 
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 - Kegiatan Suatu Perusahaan 

 - Kuesioner 

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian pustaka (library 

research) dengan mempelajari literatur-literatur dari buku-buku perpustakaan, 

catatan-catatan kuliah, dan dari referensi-referensi yang berhubungan dengan 

manajemen pemasaran. 

3.2.2  Teknik Pengumpulan Data 

Sedangkan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penyusunan 

skripsi ini penulis memperoleh data dengan teknik: 

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Merupakan penelitian secara teoritis guna memperoleh data sekunder yang 

dilakukan untuk mendapatkan teori yang diperlukan sebagai landasan bagi 

penyusunan skripsi ini. 

2. Teknik Kuesioner 

Merupakan penelitian lapangan guna memperoleh data primer dengan cara  

menyebarkan Kuesioner, yaitu usaha untuk memperoleh data yang diperlukan 

dengan membuat daftar pertanyaan secara dimana responden diminta untuk 

memilih jawaban dari alternatif jawaban yang disediakan. 

 

3.3 Teknik Penarikan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Strata Satu Reguler Fakultas 

Ekonomi Universitas Lampung angkatan 2007-2009 yang masih aktif. 
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Tabel 5.  Jumlah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Strata Satu Reguler, Tahun 

2007-2009 Universitas Lampung yang Masih Aktif 

Tahun S1 MGT S1IESP S1AKT TOTAL 

 2007 123 99 94 316 

 2008 129 77 105 308 

 2009 150 119 103 372 

 JUMLAH 402 295 302 996 

 

Sumber: Data diolah dari siakad.unila.ac.id, Februari 2010 

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah  metode non-

probability sampling dengan teknik Purposive Sampling.  Teknik ini merupakan 

teknik pemilihan sampel berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel 

tersebut yang dipertimbangkan memiliki hubungan yang sangat erat dengan ciri-

ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. (Nazir, 2003:332). 

Sampel yang purposif adalah sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan 

dengan rancangan penelitian. Teknik ini dipilih oleh peneliti karena peneliti juga 

memiliki keterbatasan dana dan waktu. 

Untuk mencari besarnya sampel yang dapat mewakili penelitian ini, digunakan 

rumus untuk mengestimasi proporsi, yaitu: 

   
)1()1(

)1(

ppDN

ppN
n




  

Keterangan : 

 N = besarnya populasi, dalam penelitian ini populasi berjumlah 996 

yang merupakan mahasiswa strata satu regular fakultas ekonomi 

universitas lampung. 

 n = besarnya sampel. 
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 p = proporsi yang diduga. 

 D = estimasi terhadap mean. 

 B = bound of error, dalam penelitian ini tingkat kepercayaan yang 

digunakan adalah sebesar 90%, sehingga nilai B = 10%. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, kita tidak mengetahui nilai p, maka nilai p 

dianggap 0,5 (Nazir, 2003:289). Berdasarkan rumus tersebut, besarnya sampel 

yang harus diambil adalah: 

n =           996 . 0,5 (1 – 0,5)  

      (996 – 1)0,0025 + 0,5 (1 – 0,5) 

   =   249 

       2,7375 

   = 90,95 dibulatkan menjadi 91. 

 

Berdasarkan rumus estimasi proporsi, maka sampel yang akan diambil sebanyak 

91 responden dari Mahasiswa Strata Satu Reguler Fakultas Ekonomi Universitas 

Lampung yang pernah menggunakan Axioo. 

Untuk menentukan besarnya sampel per divisi, digunakan metode alokasi 

proporsional, dengan rumus: 

     n =  Jumlah Mahasiswa Per divisi   x  Ukuran Sampel  

  Jumlah Mahasiswa 

 

 

S1 MGT=  402 x  91 = 36,72 = 37 Responden 

                  996 

 

 Tahun 2007=     123    x  91 = 11,23 = 11 Responden 

  996 

 

 Tahun 2008=     129    x  91 = 11,78  = 12 Responden 

  996 
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 Tahun 2009=     150    x  91 = 13,70  = 14 Responden 

  996 

 

 

S1 IESP=  295 x  91 = 26,95 = 27 Responden 

                  996 

 

 Tahun 2007=     99    x  91 = 9,04 = 9 Responden 

  996 

 

 Tahun 2008=     77    x  91 = 7,03  = 7 Responden 

  996 

 

 Tahun 2009=     119    x  91 = 10,87  = 11 Responden 

  996 

 

 

S1 AKT=  302 x  91 = 27,59 = 27 Responden 

                  996 

 

 Tahun 2007=     94    x  91 = 8,58 = 8 Responden 

  996 

 

 Tahun 2008=     105    x  91 = 9,59  = 10 Responden 

  996 

 

 Tahun 2009=     103    x  91 = 9,41  = 9 Responden 

  996 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan skala Likert. Menurut 

Hasan (2002:72) skala Likert merupakan jenis skala yang digunakan untuk 

mengukur variabel penelitian. Variabel penelitian yang diukur dalam skala likert 

ini, dijabarkan menjadi indicator variabel yang kemudian dijadikan sebagai titik 

tolak penyusunan item-item instrument, Adapun kriteria umum penilaian sebagai 

berikut: 
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1. Jawaban sangat setuju, diberi skor 5 

2. Jawaban setuju, diberi skor 4 

3. Jawaban  netral, diberi skor 3 

4. Jawaban  tidak setuju, diberi skor 2 

5. Jawaban sangat tidak setuju, diberi skor 

3.4  Operasional Variabel 

Tabel 6. Operasionalisasi Variabel 

VARIABEL SUB 

VARIABEL 

Definisi Indikator Skala  

Promosi 

(Variabel X) 

Periklanan Bentuk komunikasi yang tidak 

langsung yang digunakan oleh 

perusahaan untuk menawarkan 

dan mempromosikan produk 

atau jasa 

 Bahasa/pesan 

 Media  

 Mengingatkan 

konsumen 

 Desain Iklan 

 

Likert 

Promosi 

Penjualan 

Kegiatan promosi yang diatur 

guna mendorong pembelian 

produk secara efektif dan 

meningkatkan jumlah barang 

yang akan dibeli konsumen 

 Menarik 

Penyajiannya 

 Membujuk 

Likert 

Hubungan 

Publik 

Bagian yang lebih luas, yang 

meliputi tentang usaha-usaha 

yang dilakukan perusahaan 

untuk menarik konsumen 

 Kegiatan/event 

 Publikasi Produk 

 Komunikasi 

Likert 

 

Sumber: Philip Kotler (2000:578)
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VARIABEL SUB 

VARIABEL 

Definisi Indikator Skala  

Brand 

Awareness 

(Variabel Y) 

Brand 

Recognition 

Tingkat minimal kesadaran 

merek, di mana pengenalan suatu 

merek muncul lagi setelah 

dilakukan pengingatan kembali 

lewat bantuan brand recall. 

 Mengenal produk 

Axioo 

Likert 

Brand 

Recall 

Pengenalan kembali terhadap 

merek didasarkan pada 

permintaan seseorang untuk 

menyebutkan merek tertentu 

dalam suatu kelas produk  

 Memiliki ingatan 

akan produk 

Axioo 

 

. 

Likert 

Top of  Mind Menggambarkan merek yang 

pertama kali diingat responden 

atau pertama kali disebut ketika 

yang bersangkutan ditanya 

tentang suatu kategori produk. 

 Merupakan merek 

notebook utama 

 

Likert 

Sumber: Rangkuti (2004:40) 

3.5 Uji Instrumen Penelitian  

3.5.1 Uji Validitas 

Uji Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument (Arikunto, 2001:144). Metode uji validitas pada 

penelitian ini menggunakan korelasi product moment dengan rumus sebagai 

berikut:  
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Keterangan: 

rxy  : Koefisien korelasi antara X dan Y 

∑  : Jumlah 

N  : Banyaknya Variabel Sampel 

X  : Skor Variabel pertanyaan tentang promosi 

Y  : Skor Variabel pertanyaan tentang prestasi kerja 

XY : Hasil kali X dan Y 

Kriteria keputusan: 

rxy  hitung > r tabel maka valid atau sah 

rxy  hitung < r tabel maka tidak valid atau tidak sah 

3.5.2 Uji Reabilitas 

Uji Reablilitas adalah ketepatan atau tingkat presisi suatu ukuran atau alat 

pengukur (Nazir, 2005:134). Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui 

konsistensi dan ketepatan pengukuran, apabila pengukuran dilakukan pada objek 

yang sama berulang kali dengan instrument yang sama. Untuk menilai reliabilitas 

alat ukur dalam penelitian ini, digunakan rumus Alpha Croanbach.  

r 11  = 


















2
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2

1
1
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k
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keterangan: 

r11  = reabilitas instrumen 

k  = banyak butir pertanyaan 

 2

1  = Jumlah varians pertanyaan 

 
2

1  = Varians total 
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Dimana 
2

1 = 

 

n

n

X
X




2
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1

 

Kriteria keputusan: 

a. Jika nilai Alpha Cronbach secara keseluruhan > dari Cronbach Alpha if item 

deleted, maka dinyatakan reliabel. 

b. Jika nilai Aplha Cronbach secara keseluruhan < dari Cronbach Alpha if item 

deleted, maka dinyatakan tidak reliabel. 

3.6 Alat Analisis 

3.6.1 Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan beberapa teori manajemen 

pemasaran serta beberapa literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan 

skripsi ini dan melalui data dari pengisian kuisioner Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Strata Satu Reguler Tahun 2007-2009 Universitas Lampung. 

3.6.2 Analisis Kuantitatif 

Pengaruh promosi terhadap brand awareness akan dibuktikan dengan 

menggunakan alat analisis regresi. Analisis regresi menjelaskan hubungan dua 

variabel sebab akibat, artinya varibel yang satu akan mempengaruhi variabel 

lainnya. Persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut: 

Y = a + b 1 X 1  + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e  

Keterangan: 

Y = Brand Awareness 

X1 = Periklanan 

X2 = Promosi Penjualan 
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X3 = Hubungan Publik 

a = Konstanta 

b = Koefisien X 

e = error (variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model) 

3.7 Rancangan Pengujian Hipotesis 

3.7.1 Pengujian Hipotesis Secara Keseluruhan (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X 1  , X 2 , 

X 3 secara bersama-sama 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  

3.7.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)  

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen X 1  , X 2 , X 3 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen (Y) pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 5% 

Dengan kriteria pengujian : 

Ho diterima dan Ha ditolak bila t hitung ≤ t tabel 

Ho ditolak dan Ha diterima bila t hitung > t tabel 


