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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanasi dengan 

metode survey. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sarat dengan 

nuansa angka-angka dalam teknik pengumpulan data di lapangan 

(Ardianto, 2011, hlm. 47). Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau 

statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

(Sugiyono, 2013, hlm. 14). 

Sedangkan penelitian eksplanasi dirancang untuk menentukan tingkat 

hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam suatu populasi. Melalui 

penelitian tersebut, kita dapat memastikan berapa besar hubungan antara 

variasi yang disebabkan oleh satu variabel lain (Ardianto, 2011, hlm. 51). 

Penelitian eksplanatif digunakan apabila ingin mengetahui hubungan 

antara dua variabel atau lebih, di mana terdapat tiga bentuk hubungan yaitu 

hubungan simetris, kausal dan timbal balik (Sugiyono, 2010, hlm. 55). 

Sementara itu, metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari 

tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan 

perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan 

kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya (Sugiyono, 2013, 

hlm. 12). 

Dalam penelitian ini, digunakan hubungan kausal atau sebab-akibat, 

dimana hubungan tersebut dapat bersifat positif atau negatif dan seberapa 

erat hubungan antar gejala tersebut. Adapun dalam penelitian ini akan 

dicari pengaruh variabel independen yaitu iklan televisi terhadap variabel 

dependen yaitu sikap pada merek. 
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3.2 Partisipan Penelitian 

Partisipan dalam penelitian ini adalah penonton iklan TCASH usia 16-

23 tahun. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

(BKKBN) yang dikutip dari Depkes (2015, hlm. 1) rentang usia remaja 

adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Berdasarkan usia yang ditetapkan 

oleh BKKBN maka dapat disebutkan bahwa usia tersebut termasuk ke 

dalam kategori remaja dan termasuk sebagai usia muda. Sebuah penelitian 

di London seperti yang dilansir detikhealth.com, mengatakan bahwa 

seseorang berhenti menjadi muda di usia 35 Tahun. Maka dapat 

disebutkan bahwa kategori usia muda berakhir di usia 35 Tahun.  

Melihat sasaran iklan televisi „TCASH Semua Bisa Sekali Tap‟, lebih 

ditujukan kepada usia muda dan remaja dimana iklan tersebut 

memperkenalkan sebuah layanan untuk transaksi pembayaran 

menggunakan teknologi terbaru. Adapun pemilihan partisipan ini 

dikarenakan untuk mempermudah penelitian, sehingga data yang didapat 

pun akan valid dan hasilnya dapat sesuai dengan tujuan peneliti.  

Untuk melakukan penelitian, peneliti memilih lokasi di Taman 

Balaikota Bandung, karena melihat lokasi tersebut banyak dikunjungi oleh 

remaja baik pelajar maupun mahasiswa, yang sedang berkumpul ataupun 

melakukan kegiatan latihan, rapat atau sekedar nongkrong. Sehingga 

pencarian responden yang sesuai dengan kriteria dapat lebih mudah.  

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2013, hlm. 117). Populasi dalam penelitian ini adalah penonton iklan 

TCASH di Kota Bandung.  
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3.3.2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2013, hlm. 118). Sampel diambil dari populasi, jika 

populasi besar maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

sebagian populasi berdasarkan teknik sampling yang digunakan. Teknik 

sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 

2013, hlm. 118). 

Pencarian sampel dalam penelitian ini menggunakan nonprobability 

sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013, hlm. 124). 

Pertimbangan itu meliputi kriteria yang ditentukan kepada responden, 

yaitu penonton iklan TCASH usia 16-23 tahun baik sudah menggunakan 

TCASH ataupun belum.  

Selain menggunakan teknik purposive sampling, penelitian ini juga 

menggunakan teknik Accidental Sampling. Ruslan (2013, hlm. 157) yang 

mengungkapkan bahwa, “Sampel aksidental ini adalah teknik penentuan 

sampel yang secara kebetulan dijumpai, atau siapa saja yang secara 

kebetulan bertemu dengan peneliti yang dapat dipergunakan sebagai 

sampel, jika dipandang orang kebetulan ditemui itu, maka hal tersebut 

cocok sebagai sumber data”. 

 Penentuan sampling ini dikarenakan tidak diketahui secara pasti 

berapa orang usia 16-23 tahun yang pernah melihat iklan TCASH. Maka 

dari itu peneliti mencari responden yang secara kebetulan ditemui, yang 

sudah menonton iklan „TCASH Semua Bisa Sekali Tap‟. Agar data yang 

didapat pun akurat, penelitian ini dilakukan kepada responden yang sesuai. 

Karena jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui secara pasti, 

maka penelitian ini melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan 

rumus Unknown Populations. 

Menurut Riduwan (2004, hlm. 66) menjelaskan bahwa “teknik 

pengambilan sampel apabila populasinya tidak diketahui secara pasti, 

digunakan teknik sampling kemudahan. Berdasarkan sampling kemudahan 
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ini, peneliti menyeleksi dengan menyaring kuesioner yang ada, apabila 

orang-orang tersebut diketahui”. Berdasarkan hal tersebut rumus yang 

digunakan untuk menentukan sampel jika populasinya tidak diketahui 

secara pasti adalah rumus Unknown Populations: 

  [
        

 
]   

 

Keterangan: 

n  = Jumlah sampel 

Za = ukuran tingkat kepercayaan a = 0,05 (tingkat kepercayaan 95% berarti      

        Z0,05 = 1,96 

σ  = Standar Deviasi 

e  = Standart error atau kesalahan yang dapat ditoleransi (5% = 0,05) 

 

Perhitungan: 

  [
        

 
]   

  [
(    ) (    ) 

    
]   

        

 

Berdasarkan perhitungan sampel tersebut peneliti yakin dengan 

tingkat kepercayaan 95% bahwa sampel random berukuran 96,04. Melihat 

hasil tersebut maka untuk memudahkan penghitungan data, peneliti 

membulatkan jumlah sampel menjadi 100 orang dengan memberikan 

selisih estimasi kurang dari 0,05. 

 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel merupakan penjabaran variabel ke dalam 

dimensi-dimensi, indikator-indikator dan selanjutnya menjadi item-item 

yang akan diukur dalam penelitian. 

Penelitian ini membahas variabel pengaruh iklan televisi sebagai 

variabel independen (variabel X) yang meliputi isi pesan (X1), daya tarik 
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iklan (X2) dan intensitas penayangan (X3), dan sikap pada merek sebagai 

variabel dependen (variabel Y). Penjelasan dua variabel tersebut agar lebih 

jelas disajikan didalam operasional variabel yang sebagaimana diringkas 

pada Tabel 3.1. 

 Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

numerikal dengan nilai interval satu sampai lima. Skala numerikal 

(numerical scale) mirip dengan skala diferensial semantik, dengan 

perbedaan dalam hal nomor pada skala 5 titik atau 7 titik disediakan, 

dengan kata sifat berkutub dua pada ujung keduanya. Ini juga merupakan 

skala interval (Sekaran, 2006, hlm. 33).  

Skala numerikal ini yang dalam buku Simamora (dalam Putri, 2013, 

hlm. 10) disebut dengan skala Semantic Defferensial. Menurut Simamora 

mengatakan bahwa dalam pemakaian skala deferensial semantic ada 

beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1. Orentasi kutub kanan dan kiri dibuat beragam. Artinya jangan dibuat 

orientasi yang sama pada kutub yang sama, misalnya kutub kiri 

melalui negatif, dan kutub kanan melalui positif. 

2. Jumlah skala dibuat ganjil, misalnya 3,5,7,9, dan seterusnya. Tidak ada 

ketentuan jumlah skala yang palling tepat. Namun, perlu 

dipertimbangkan bahwa semakin banyak jumlah skala, respon 

reponden akan semakin terwakili. Namun di sisi lain responden akan 

semakin sulit menentukan skala yang tepat.  
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Tabel 3.1 

Tabel Operasionalisasi Variabel 

 

Konsep Variabel Indikator Ukuran Skala 
No 

Item 

Iklan 

Televisi  

 

Iklan harus 

mampu 

mengekspos 

pesan-pesan 

yang 

disampaikan 

sehingga 

dapat 

menarik 

perhatian 

khalayak 

sasaran yang 

semuanya 

tertuang 

dalam isi 

pesan itu 

sendiri, daya 

tarik pesan 

serta 

intensitas 

penayangan 

iklan. 

(Liliweri 

(dalam 

Dwianti, 

2015, hlm. 

31) 

Isi Pesan (X1) 

 

Isi pesan adalah 

suatu komponen 

dalam proses 

komunikasi yang 

berupa paduan 

dari pikiran dan 

perasaan 

seseorang dengan 

menggunakan 

bahasa atau 

lambang-lambang 

lainnya yang 

disampaikan 

kepada orang lain 

(Rakhmat, 2007, 

hlm. 47). 

Kejelasan Isi Pesan 

 

Tingkat 

kejelasan isi 

pesan 

Interval 1,2,3,

4,5 

Kelengkapan Isi 

Pesan  

Tingkat 

kelengkapan isi 

pesan  

Interval  6,7 

Kemudahan 

Memahami Isi 

Pesan 

Tingkat 

kemudahan 

memahami isi 

pesan 

Interval 8,9,10 

Keefektifan Isi 

Pesan 

Tingkat efektif 

isi pesan 

Interval 11 

Daya Tarik (X2) 

 

Daya tarik adalah 

suatu 

kemampuan 

pesan untuk 

mendapatkan 

perhatian dari 

khalayak. Sutisna 

(2001, hlm. 278) 

mengungkapkan 

bahwa 

untuk 

menampilkan 

pesan iklan yang 

mampu 

membujuk, 

membangkitkan, 

Ide cerita Tingkat 

kemenarikan 

cerita 

Interval 12, 

13,14 

Musik Iklan  Tingkat 

kemenarikan 

musik 

Interval 15,16 

Slogan Iklan Tingkat 

kemenarikan 

slogan iklan 

Interval 17,18, 

19 
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dan 

mempertahankan 

ingatan 

khalayak akan 

produk yang 

ditawarkan, 

memerlukan daya 

tarik bagi audiens 

sasaran.  

Intensitas 

Penayangan (X3) 

 

Intensitas 

penayangan 

iklan adalah 

jumlah 

keseluruhan 

waktu yang 

digunakan oleh 

komunikator 

dalam 

menayangkan 

iklan di media 

massa kepada 

khalayak 

(Liliweri (dalam 

Dwianti, 2015, 

hlm. 31).  

Frekuensi Iklan Tingkat 

munculnya iklan 

Interval 20,21,

22,23 

Durasi Iklan Tingkat lamanya 

iklan 

Interval 24,25,

26 

Sikap Pada 

Merek 

 

Sikap pada 

merek adalah 

mempelajari 

kecenderunga

n konsumen 

untuk 

mengevaluasi 

merek baik 

disenangi 

atau tidak 

disenangi 

 Komponen 

Kognitif 

 Tingkat 

kesadaran 

terhadap 

merek  

 Tingkat 

pengetahuan 

terhadap 

merek 

Interval 27,28 

 

 

 

29,30,

31,32,

33 

Komponen Afektif  Tingkat 

ketertarikan 

terhadap 

merek 

 Tingkat 

Interval 34 

 

 

 

35, 36 
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secara 

konsisten. 

(Sutisna, 

2002, hlm. 

98). 

Sangadji dan 

Sopiah 

(2013, hlm 

197) 

menggambar

kan 

hubungan 

antara tiga 

komponen 

sikap merek 

yaitu 

komponen 

kognitif, 

afektif dan 

konatif. 

kesukaan 

terhadap 

merek 

 Tingkat 

kesenangan 

terhadap 

merek  

 

 

37, 38 

Komponen Konatif  Tingkat 

kesediaan 

untuk 

menggunaka

n 

 Tingkat 

kepercayaan 

terhadap 

merek 

 Tingkat 

mereferensik

an merek 

kepada orang 

lain 

Interval 39, 40 

 

 

 

 

41 

 

 

 

42 

Sumber : Olahan peneliti, 2016 

 

3.5 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh (Arikunto, 2010, hlm. 172). Sumber data yang diperoleh untuk 

kepentingan dan kelengkapan penelitian. Adapun sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:  

1. Sumber data primer  

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung 

dari sampel penelitian. Sumber data primer ini adalah responden yang 

menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti pada angket/kuesioner. 

2. Sumber data sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan sebagai 

penunjang ataupun pelengkap penelitian. Data sekunder yang diperoleh 

yaitu dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini 

didapat dari literatur seperti; buku-buku teori, dokumen-dokumen yang 
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berisi informasi dari perusahaan yang bersangkutan dengan penelitian, 

karya ilmiah yang dipublikasikan serta artikel-artikel yang berasal dari 

internet berupa data dan teori yang ada kaitannya dengan dengan 

masalah yang diteliti. 

Untuk memperoleh sumber data tersebut menggunakan teknik 

pengumpulan data melalui komunikasi tidak langsung dengan penggunaan 

angket/kuesioner. Alat pengumpulan data tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a) Angket / Kuesioner 

Angket atau kuesioner merupakan serangkaian atau daftar 

pertanyaan yang disusun secara sistematis, untuk diisi oleh responden. 

Setelah diisi, angket dikembalikan ke petugas atau peneliti. Angket 

terdiri dari angket langsung tertutup, angket tak langsung tertutup, dan 

angket tak langsung terbuka. Angket langsung tertutup adalah angket 

yang dirancang sedemikian rupa untuk merekam data tentang keadaan 

yang dialami oleh responden. (Ardianto, 2011, hlm. 162) 

Jenis angket/kuesioner yang digunakan oleh peneliti adalah 

kuesioner tertutup yang berisi pernyataan-pernyataan disertai pilihan 

jawaban. Jawaban yang terdapat dalam kuesioner tersebut 

menggunakan skala pengukuran Numerikal. Skala numerikal 

(numerical scale) mirip dengan skala diferensial semantik, dengan 

perbedaan dalam hal nomor pada skala 5 titik atau 7 titik disediakan, 

dengan kata sifat berkutub dua pada ujung keduanya. Ini juga 

merupakan skala interval (Sekaran, 2006, hlm. 33).  

Berikut ini adalah contoh alternatif jawaban kuesioner dengan 

menggunakan skala numerik dengan skala 5 titik : 

Tabel 3.2 

Jawaban Skala Numerik 

 

 

Sumber: Olahan peneliti, 2016 

5 4 3 2 1  

 

(–)  (+)  
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Nilai-nilai tersebut direpresentasikan ke dalam berbagai 

alternatif jawaban yang dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 

Alternatif Jawaban Skala Numerikal 

 Nilai Alternatif Jawaban 

Positif 5 Sangat jelas, sangat lengkap, sangat 

setuju, mudah dipahami, sangat tepat, 

sangat menarik. 

 
4 Jelas, lengkap, setuju, dipahami, tepat, 

menarik. 

 

3 Cukup jelas, cukup lengkap, cukup setuju, 

cukup dipahami, cukup tepat, cukup 

menarik. 

 
2 Tidak jelas, tidak lengkap, tidak setuju, 

tidak dipahami, tidak tepat, tidak menarik. 

Negatif 

1 Sangat tidak jelas, sangat tidak lengkap, 

sangat tidak setuju, sangat tidak dipahami, 

sangat tidak tepat, sangat tidak menarik. 

 

Sumber: Modifikasi dari pedoman konfigurasi skala (Malhotra dalam Putri, 2013, 

hlm. 11) 

 

3.6 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.6.1. Uji Validitas Data 

Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan 

mengukur sesuatu. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kevalidan dari suatu instrumen, artinya bahwa instrumen yang dipakai 

benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. (Ardianto, 2011, hlm. 

188)  

Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan dihitung dengan 

korelasi aitem-total. Dikarenakan jumlah item masing-masing variabel x 

dan y kurang dari 30, maka digunakan formula komputasi korelasi aitem-

total yang terkoreksi dari efek spurious overlap. “Bila tes berisi hanya 
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sedikit aitem, agar dapat diperoleh informasi yang lebih akurat mengenai 

korelasi antara skor aitem dengan skor tes seharusnya digunakan formula 

komputasi korelasi aitem-total yang terkoreksi dari efek spurious overlap”. 

(Azwar, 2015, hlm. 158) 

Teknik perhitungan yang digunakan untuk pengujian validitas dalam 

penelitian ini adalah menggunakan rumus Pearson Product Moment, 

berikut rumusnya (Arikunto, 2010, hlm. 317) : 

 

   

  


}2Y)(2Y}.{N.2X)( 2X{N.

Y)X).(( -XY)N(
rxy  

Keterangan: 

rxy : rhitung 

X  : jumlah skor item 

Y  : jumlah skor total 

N : jumlah responden 

 

Pengujian validitas instrument dalam penelitian ini dilakukan terhadap 

30 responden dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (df) n-

2 yaitu 30-2 = 28, sehingga diperoleh nilai rtabel sebesar 0,374.  

Dalam kaitannya dengan koefisien korelasi antara item dengan skor 

total tes, sedikitnya jumlah item yang ada dalam tes akan mengakibatkan 

terjadinya overestimasi terhadap korelasi yang sebenarnya. Oleh karena 

itu, agar memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai korelasi antara 

item dengan tes, maka nilai korelasi yang diperoleh dikoreksi kembali 

dengan rumus berikut (Azwar, 2015, hlm. 158) :  

ri x i = 
rix sx  si 

√ sx
2  si

2  2rixsisx     
 

Keterangan: 

rix = Koefisien korelasi aitem-total sebelum dikoreksi 

ri(x-i)  = Koefisien korelasi skor aitem-total setelah dikoreksi 

si = Deviasi standar skor aitem yang bersangkutan 

sx = Deviasi standar skor tes  
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Formula ini menghasilkan koefisien yang dikenal dengan nama 

corrected item-total correlation coefficient. Pada analisis guna menyeleksi 

aitem berdasarkan daya beda yang menghendaki akurasi tinggi digunakan 

formula tersebut diatas. (Azwar, 2015, hlm. 158) 

Menurut Azwar (2015, hlm. 164) sebagai kriteria pemilihan aitem 

berdasar korelasi aitem-total, biasanya digunakan batasan koefisien ≥ 0,30. 

Semua aitem yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 daya 

pembedanya dinyatakan memenuhi syarat psikometrik sebagai bagian dari 

tes.  

Berikut hasil uji validitas yang didapatkan dari penyebaran kuesioner 

kepada 30 orang responden. Item pernyataan yang di uji kevalidannya 

yaitu variabel X iklan televisi dan variabel Y sikap pada merek dengan 

jumlah item pernyataan sebanyak 43 item. Hasil tersebut sebagaimana 

diringkas pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5. 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Variabel X (Iklan Televisi) 

No Item 

Pernyataan 
Variabel 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Nilai r Keterangan 

1 

Isi Pesan 

0.491 0,30 Valid 

2 0.585 0,30 Valid 

3 0.752 0,30 Valid 

4 0.448 0,30 Valid 

5 0.723 0,30 Valid 

6 0.560 0,30 Valid 

7 0.552 0,30 Valid 

8 0.736 0,30 Valid 

9 0.701 0,30 Valid 

10 0.538 0,30 Valid 

11 0.681 0,30 Valid 

12 
Daya Tarik 

0.641 0,30 Valid 

13 0.650 0,30 Valid 
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14 0.680 0,30 Valid 

15 0.623 0,30 Valid 

16 0.710 0,30 Valid 

17 0.498 0,30 Valid 

18 0.808 0,30 Valid 

19 0.707 0,30 Valid 

20 

Intensitas 

Penayangan 

0.464 0,30 Valid 

21 0.443 0,30 Valid 

22 0.512 0,30 Valid 

23 0.548 0,30 Valid 

24 0.654 0,30 Valid 

25 0.735 0,30 Valid 

26 0.739 0,30 Valid 

Sumber : Lampiran 4 

 

Berdasarkan Tabel 3.4, dari pengujian validitas instrumen variabel X 

yaitu Iklan Televisi menunjukkan bahwa 26 item pernyataan di variabel X 

dinyatakan valid. Dikarenakan semua hasil uji validitas dari korelasi item-

total sudah mencapai koefisien korelasi ≥ 0,30. Maka, item pernyataan 

diantara tiga sub variabel tersebut dinyatakan memenuhi syarat 

psikometrik sebagai bagian dari tes. Dengan demikian, 26 item pernyataan 

tersebut dapat digunakan dalam kuesioner penelitian sebagai alat untuk 

mengumpulkan data variabel iklan televisi.  

Selanjutnya, pengujian validitas instrumen variabel Y yaitu sikap pada 

merek, yang terdiri dari indikator komponen kognitif, komponen afektif, 

dan komponen konatif. Pada variabel ini terdapat 17 item pertanyaan. 

Untuk lebih jelas hasil uji validitas variabel Y, dapat dilihat pada Tabel 

3.5. 
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Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Variabel Y (Sikap Pada Merek) 

 

No Item 

Pernyataan 
Variabel 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Nilai r Keterangan 

27 

Sikap Pada 

Merek 

0.516 0,30 Valid 

28 0.788 0,30 Valid 

29 0.638 0,30 Valid 

30 0.510 0,30 Valid 

31 0.599 0,30 Valid 

32 0.276 0,30 Tidak Valid 

33 0.662 0,30 Valid 

34 0.365 0,30 Valid 

35 0.601 0,30 Valid 

36 0.754 0,30 Valid 

37 0.539 0,30 Valid 

38 0.778 0,30 Valid 

39 0.575 0,30 Valid 

40 0.564 0,30 Valid 

41 0.321 0,30 Valid 

42 0.672 0,30 Valid 

43 0.594 0,30 Valid 

Sumber : Lampiran 4 

 

Berdasarkan Tabel 3.5, pengujian validitas instrumen variabel Y yaitu 

Sikap pada Merek menunjukkan bahwa dari 17 item pernyataan, terdapat 

satu pernyataan yang tidak valid. Dikarenakan pernyataan tersebut 

memiliki koefisien korelasi item total yang tidak mencapai ≥ 0,30 yaitu 

0.276. Maka item pernyataan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat 

psikometrik sebagai bagian dari tes. Dengan demikian item pernyataan 

yang tidak valid harus dihilangkan, dan item yang dapat digunakan untuk 

kuesioner penelitian variabel Y adalah 16 item pernyataan.  
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Tabel 3.6 

Jumlah Item Angket Hasil Uji Coba 

No Variabel 

Jumlah Item Angket 

Sebelum 

Uji Coba 

Sesudah Uji Coba 

Valid Tidak Valid 

1. Iklan Televisi (X) 26 26 0 

2. Sikap Khalayak Pada 

Merek (Y) 
17 16 1 

 Jumlah  43 42 1 

Sumber: Olahan peneliti, 2016 

 

Dari hasil pengujian validitas kedua variabel tersebut, didapatkan hasil 

secara keseluruhan, yaitu 43 pernyataan yang diuji coba terdapat 1 

pernyataan yang tidak valid. Sehingga pernyataan tersebut harus 

dihilangkan dan pernyataan yang valid untuk dijadikan butir soal dalam 

penelitian ini sebanyak 42 item.  

  

3.6.2. Uji Reliabilitas Data 

Riduwan (2004, hlm. 125) mengungkapkan bahwa “metode mencari 

realibilitas internal yaitu menganalisis alat ukur dari satu kali pengukuran”. 

Maka dalam penelitian ini akan dilakukan uji reliabilitas dengan 

menggunakan rumus Alpha (Arikunto, 2010, hlm. 239) :  

     (
 

   
) (  

   
    

      
 )  

 

 

Keterangan   :  r11 = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

Σ  
    = jumlah varians butir 

σ   t
2  = varians total 
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Menurut Ghozali (dalam Dwianti, 2015, hlm. 58-59) dalam 

pengambilan keputusan reliabilitas, suatu instrumen dikatakan reliabel jika 

nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Adapun hasil uji reliabilitas 

dari kedua variabel penelitian ini menggunakan software SPSS versi 16.0, 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Item Alpha Crobanch (α)  Keterangan 

Isi Pesan (X1) 11 0.915 Reliabel 

Daya Tarik (X2) 8 0.923 Reliabel 

Intensitas 

Penayangan (X3) 
7 0.883 Reliabel 

Sikap pada Merek 

(Y) 
17 0.931 Reliabel 

Sumber : Lampiran 4 

 

Berdasarkan Tabel 3.7, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian 

reliabilitas pada variabel isi pesan, daya tarik, intensitas penayangan dan 

sikap pada merek memiliki nilai cronbach alpha  α  masing-masing 

variabel lebih besar dari 0,60. Maka instrumen penelitian yang digunakan 

adalah reliabel (teruji keterandalannya).  

 

3.7 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penelitian dari mulai pra hingga pasca penelitian. Menurut Arikunto (2010, 

hlm. 61) langkah-langkah penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Memilih masalah 

2. Studi Pendahuluan 

3. Merumuskan masalah 

4. Merumuskan anggapan dasar 

4a.  Merumuskan hipotesis 

5. Memilih pendekatan 
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6. (a) Menentukan variabel dan (b) sumber data 

7. Menentukan dan menyusun instrumen 

8. Mengumpulkan data 

9. Analisis data 

10. Menarik kesimpulan 

11. Menulis laporan 

 

Langkah ke-1 sampai dengan ke-6 merupakan kegiatan pembuatan 

rancangan penelitian. Langkah ke-7 sampai dengan ke-10 merupakan 

pelaksanaan penelitian, dan langkah terakhir sama dengan pembuatan 

laporan penelitian. Untuk lebih jelas dapat dilihat bagan arus kegiatan 

penelitian pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Bagan Arus Kegiatan Penelitian 

Sumber : Suharsimi Arikunto (2010, hlm. 62) 
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3.8 Analisis Data 

Teknik analisis data sangat berpengaruh terhadap hasil data yang 

dikumpulkan. Kegiatan dalam analisis data ini dimulai dari 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan karakteristik data, coding, 

tabulasi hingga mengolah data. Untuk mendapatkan hasil analisis yang 

lebih teliti dan dipercaya, maka peneliti ini menggunakan software SPSS 

versi 16.0 untuk memudahkan dalam menghitung data. Data yang 

terkumpul diolah ke dalam analisis deskriptif, korelasi berganda dan 

regresi berganda untuk mengetahui apakah antara variabel x dan variabel y 

berpengaruh atau tidak. Selain itu, analisis data ini dilakukan untuk 

menjawab rumusan masalah.  

 

3.8.1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif yaitu menganalisis data dari hasil jawaban 

responden yang disajikan dalam bentuk tabel. Menurut Sugiyono (2013, 

hlm. 207) mengatakan statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. 

Dalam analisis deskriptif ini setiap jawaban responden dari setiap 

butir pertanyaan, dilakukan kategorisasi ke dalam kategori rendah, sedang 

dan tinggi. Untuk perhitungan kategorisasi dalam penelitian ini 

berpedoman kepada kategorisasi menurut Azwar (2012, hlm. 149) dengan 

rumus sebagai berikut : 

Rentang minimum  = jumlah item pertanyaan x skor terendah 

Rentang maksimum  = jumlah item pertanyaan x skor tertinggi  

Luas jarak sebaran  = rentang maksimum – rentang terendah  

Satuan deviasi standar  σ  = luas jarak sebaran 

Mean teoritis  μ   = jumlah item pertanyaan x mean 

Penggolongan subjek ke dalam tiga kategori diagnosis menurut Azwar 

(2012, hlm. 149)  adalah sebagai berikut : 

4
0
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X < [μ-1,0σ]  Rendah 

[μ-1,0σ] ≤ X < [μ 1,0σ]  Sedang 

[μ 1,0σ] ≤ X    Tinggi 

 

 Kemudian diilustrasikan sebagaimana yang terdapat dalam Gambar 3.2. 

    

    

                                

  

                                         

Gambar 3.2 

Garis Kontinum Kategorisasi 

Sumber : Azwar (2012, hlm. 150) 

 

Selain, data di analisis dengan dilakukan kategorisasi, data juga dapat 

dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel. Menurut Sugiyono 

(2013, hlm. 209), dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari 

kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan 

prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan 

membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. 

Penelitian ini menggunakan analisis korelasi dan membandingkan 

rata-rata data sampel untuk statistik deskriptif. Analisis korelasi yang 

digunakan adalah dengan uji korelasi Pearson Product Momen (PPM). 

 

3.8.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi 

pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square 

(OLS). (Basuki dan Prawoto, 2016, hlm. 103). Sebelum dilakukan 

pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda, ada beberapa uji 

asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji linieritas. 

Namun, penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, 

dan uji heteroskedastisitas. 

Rendah   Sedang   Tinggi 
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3.8.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data yang merupakan sebuah syarat pokok yang harus 

dipenuhi dalam analisis parametris. “Penggunaan Statistik Parametris 

mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis  harus 

berdistribusi normal”  Sugiyono, 2013, hlm. 241 . Sebelum pengujian 

hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas data.   

Normalitas suatu data penting karena dengan data yang berdistribusi 

normal atau mendekati normal, maka data tersebut dianggap dapat 

mewakili suatu populasi. Dengan begitu, uji normalitas dilakukan untuk 

menguji apakah variabel x dan variabel y berdistribusi normal atau tidak.  

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-

Smirnov dengan bantuan software SPSS 16.0. Menurut Basuki dan 

Prawoto (2016, hlm. 108), kriteria pengambilan keputusan Kolmogorov – 

Smirnov adalah Jika nilai probabilitas > 0,05 maka nilai berdistribusi 

normal. 

 

3.8.2.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi 

yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi 

linear berganda (Basuki dan Prawoto, 2016, hlm. 108). Dalam uji 

multikolinieritas, diantara variabel bebas tidak boleh ada korelasi yang 

tinggi atau melebihi 10, karena berarti hubungan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat menjadi terganggu.  

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat 

nilai variance inflation factor ( VIF ) dengan menggunakan spss 16.0. 

 

3.8.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varians dan residual satu ke pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Basuki dan Prawoto, 2016, hlm. 104). Dalam penelitian ini uji 

heteroskodesitas dilakukan dengan analisa grafik plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). 
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3.8.3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Kriyantono  2010, hlm. 183 , “korelasi dan regresi keduanya 

mempunyai hubungan yang erat. Setiap regresi dipastikan terdapat 

korelasinya. Tetapi, belum tentu korelasi dilanjutkan dengan regresi”. 

Karena analisis regresi hanya dilakukan jika hubungan dua variabel 

mempunyai hubungan kausal (sebab akibat).  

Menurut Mustikoweni (dalam Kriyantono, 2010, hlm. 183 , “regresi 

ditujukan untuk mencari bentuk hubungan dua variabel atau lebih dalam 

bentuk fungsi atau persamaan, sedangkan analisis korelasi bertujuan untuk 

mencari derajat keeratan hubungan dua variabel atau lebih. Untuk 

menetapkan kedua variabel mempunyai hubungan kausal atau tidak, maka 

harus didasarkan pada teori atau konsep-konsep tentang dua variabel 

tersebut”.   

Biasanya analisis regresi dalam merumuskan permasalahan, 

menggunakan konsep “pengaruh”. Konsep pengaruh itulah harus 

didasarkan hubungan kausal. Dalam penelitian ini menggunakan analisis 

data regresi linear berganda. 

Regresi linear berganda untuk penelitian ini diperoleh dari nilai 

Standardized Coefficients Beta atau koefisien regresi yang distandarkan, 

yaitu “koefisien regresi yang dihitung dari basis data yang telah diset 

dalam angka baku. Artinya, semua unit pengukuran variabel penelitian 

disamakan dengan nilai rata-rata sama dengan nol dan simpangan baku 

sama dengan satu”  Kusnendi, 2008, hlm. 156 . 

Model persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut 

Y =  β1X1   β2X2   β3X3 + e 

 

Keterangan 

Y = sikap pada merek, X1 = Isi pesan 

e = estimasi, X2 = Daya tarik 

β = koefisien arah regresi, X3 = Intensitas penayangan 
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3.8.4. Uji Kontribusi (Koefisien Determinasi) 

Untuk mencari pengaruh antara variabel x dan y dapat menggunakan 

teknik statistik dengan menghitung besarnya koefisien determinasi. 

“Koefisien determinasi merupakan besaran untuk menunjukkan tingkat 

kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam bentuk persen 

(menunjukkan seberapa besar persentase keragaman Y yang dapat 

dijelaskan oleh keragaman X, atau dengan kata lain seberapa besar X dapat 

memberikan kontribusi terhadap Y” (Supangat dalam Dwianti, 2015, hlm. 

65). 

Adapun perhitungannya adalah dengan menggunakan rumus berikut: 

 

 

Keterangan: 

KD = Nilai koefisien determinan 

r
2
 = Nilai koefisien korelasi 

 

3.8.5. Pengujian Hipotesis  

3.8.5.1. Uji F Simultan 

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari dua variabel 

independen atau lebih secara simultan (bersama) terhadap variabel 

dependen. Terdapat dua cara yang bisa digunakan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya pengaruh signifikan dalam uji F. Cara pertama 

membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. Sedangkan 

cara kedua, membandingkan nilai signifikansi atau nilai probabilitas dari 

hasil perhitungan SPSS apakah nilai signifikansi tersebut lebih besar atau 

lebih kecil dari standar statistik yakni 0,05.  

Dasar pengambilan keputusan dalam Uji F berdasarkan nilai Fhitung  

dan Ftabel (Riduwan dan Sunarto, 2010, hlm. 110) : 

1. Jika nilai Fhitung > Ftabel maka variabel bebas secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

2. Sebaliknya, jika nilai F hitung < F tabel maka variabel bebas secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.  

KD =   x    % 
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Dasar pengambilan keputusan dalam Uji F berdasarkan nilai 

signifikansi: 

1. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka variabel bebas secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

2. Sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05, maka variabel bebas secara 

bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

Untuk Uji F menggunakan rumus : 

 

Fh =   R
2
/k 

          (1-R
2
)/(n-k-1) 

 

 (Sugiyono. 2013, hlm. 266) 

 

Dimana : 

R : Koefisien Korelasi ganda 

k : Jumlah variabel independen 

n : Jumlah anggota sampel 

 

Untuk mencari nilai Ftabel digunakan rumus :  

 

 

Keterangan :  

k = jumlah variabel independen  

n = jumlah responden atau sampel penelitian 

 

3.8.5.2. Uji t Parsial 

Uji t Parsial bertujuan untuk mengetahui apakah variabel X secara 

parsial (sendiri) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dasar 

pengambilan keputusan untuk Uji t Parsial berdasarkan nilai thitung  dan 

ttabel (Riduwan dan Sunarto, 2010, hlm. 323): 

1. Jika nilai thitung > ttabel maka variabel bebas berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 

k; n-k 
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2. Sebaliknya, jika nilai thitung < ttabel maka variabel bebas tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Dasar pengambilan keputusan dalam Uji t berdasarkan nilai 

signifikansi: 

1. Jika nilai signifikansi <0,05, maka variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 

2. Sebaliknya, jika nilai signifikansi >0,05, maka variabel bebas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

 

Hipotesis tersebut dapat digambarkan dalam hipotesis statistik menjadi: 

1. Ho = β1 = 0 artinya isi pesan iklan tidak berpengaruh terhadap sikap 

pada merek. 

Ha = β1 > 0 artinya isi pesan iklan berpengaruh positif terhadap sikap 

pada merek. Maka dapat diartikan, semakin jelas isi pesan iklan 

televisi maka semakin positif sikap pada merek. 

2. Ho = β2 = 0 artinya daya tarik  iklan tidak berpengaruh terhadap sikap 

pada merek. 

Ha = β2 > 0 artinya daya tarik iklan berpengaruh positif terhadap 

sikap pada merek. Maka dapat diartikan, semakin tinggi daya tarik 

iklan televisi maka semakin positif sikap pada merek. 

3. Ho = β3 = 0 artinya intensitas penayangan iklan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap sikap pada merek. 

Ha = β3 > 0 artinya intensitas penayangan iklan berpengaruh positif 

terhadap sikap pada merek. Maka dapat diartikan, semakin tinggi 

intensitas penayangan iklan televisi maka semakin positif sikap pada 

merek. 

 

Jika dari hasil uji individual terdapat koefisien yang tidak signifikan, 

maka model perlu diperbaiki melalui trimming. Menurut Riduwan & 

Kuncoro (2012, hlm. 127) cara menggunakan model trimming yaitu 

menghitung ulang koefisien jalur tanpa menyertakan variabel eksogen 

yang koefisien jalurnya tidak signifikan.   


