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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanasi dengan 

metode survei. Pendekatan kuantitatif adalah suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data  berupa angka sebagai alat 

menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. (Darmawan, 

2013, hlm. 37).  Penelitian kuantitatif digunakan dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu kondisi,  suatu pemikiran, ataupun  kelas peristiwa 

dalam waktu tertentu. Melalui metode kuantitatif ini akan diperoleh data dan 

informasi akan sebuah fenomena, fakta sifat serta hubungan fenomena 

tertentu secara komprehensf dan ilegal. (Sugiyono, 2003, hlm. 19).  Peneliti 

juga menggunakan metode penelitian eksplanasi, dimana dimaksudkan 

untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel populasi atau menjelaskan 

hubungan, perbedaan atau pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain 

(Bungin, 2006, hlm. 38) 

Menurut tujuannya, penelitian ini menggunakan metode survei, yakni 

penelitian yang hanya dilakukan atas sampel (Singarimbun dan Effendi 

dalam Purwanto, 2012, hlm. 174). Metode tersebut digunakan untuk 

mencari jawaban dari hubungan kausal (sebab-akibat) antara variabel x dan 

variabel y, dimana hubungan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif 

dan seberapa erat hubungan antar gejala tersebut. Penelitian survei 

dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen 

pengumpulan datanya. Dalam pengembangannya, metode survei 

memungkinkan peneliti menggunakan tambahan metode wawancara yang 

tidak mendalam, Mulyana (dalam  Kriyantono, 2008, hlm. 59)  

menyebutnya sebagai wawancara terstruktur, dimana yang susunan 

pertanyaannya sudah disiapkan dan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah 

disediakan. Hal ini digunakan untuk menambah keabsahan data yang telah 

didapat melalui penyebaran angket. 
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3.2  Partisipan penelitian 

Partisipan dalam penelitian  ini yaitu  perempuan di kota Bandung 

yang termasuk dalam masa remaja akhir, yakni usia 18-25 tahun. Jenis 

kelamin perempuan dipilih karena Sesuai dengan yang dikatakan oleh 

Arnett (dalam Santrock, 2007, hlm. 6) bahwa masa remaja akhir mulai dari 

rentang usia tersebut. Menurut Arnett, usia tersebut juga merupakan usia 

yang paling rentan terpengaruh dunia luar dalam membentuk keputusan 

mereka dalam hidup. Rentang usia tersebut juga merupakan rentang usia 

yang paling banyak menggunakan media sosial, khususnya instagram. 

Sesuai dengan bahan kajian yaitu mengenai plus-size influencer, remaja 

perempuan yang menjadi partisipan penelitian ini akan termasuk dalam 

kategori plus-size, yakni memiliki ukuran tubuh yang lebih dari ukuran 

normal.  

 

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 

dalam Kriyantono, 2008, hlm. 151). Populasi dalam penelitian ini adalah 

perempuan plus-size usia 18-25 tahun di Bandung yang aktif menggunakan 

instagram.  

 

3.3.2  Sampel  

Sampel adalah  bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Dalam riset kuantitatif, sampel sangat diperlukan karena riset 

kuantitatif bersifat dapat digeneralisasikan 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 (Kriyantono, 

2008, hlm. 152). menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian 

(Sugiyono, 2013, hlm. 118). 
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Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknk 

nonprobability sampling, dimana belum tentu semua anggota populasi 

memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel karena 

pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh periset (Kriyantono, 2008, hlm. 

158). Sementara teknik sampling yang dipilih yaitu teknik sampling 

purposif (purposive sampling). Teknik ini mencakup orang-orang yang 

diseleksi atas kriteria-kriteria tertentu oleh periset. Pertimbangan tersebut 

meliputi kriteria yang ditentukan dalam mendapatkan responden, yaitu 

perempuan usia 18-25 tahun di Bandung yang aktif menggunakan 

instagram, dan mengikuti akun plus-size influencer di instagram. 

Selain teknik purposive sampling, penelitian ini juga menggunakan 

teknik sampling kebetulan atau Accidental Sampling. Teknik ini dilakukan 

dengan memilih siapa saja yang kebetulan dijumpai untuk dijadikan sampel 

(Kriyantono, 2008, hlm. 160). Sebab topik yang diteliti merupakan topik 

yang banyak dialami orang, dan ada banyak pula orang yang memiliki 

kriteria yang dibutuhkan sebagai responden sehingga tidak diketahui pasti. 

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 

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: 

𝑛 = [
𝑍𝑎 / 2𝜎 

𝑒
] 2 

Keterangan: 

n  = Jumlah sampel 

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

berarti      
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        Z0,05 = 1,96 

σ  = Standar Deviasi 

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

 

Perhitungan: 

𝑛 = [
𝑍𝑎 / 2𝜎 

𝑒
] 2 

𝑛 = [
(1,96). (0,25) 

0,05
] 2 

𝑛 = 96,04 

 

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 Sumber dan Alat Pengumpulan Data  

 Dalam melakukan penelitian, dibutuhkan sumber data, yaitu 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 hasil jawaban 

responden yang diisi pada 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 

berisi informasi dari perusahaan yang bersangkutan dengan penelitian, 

karya ilmiah yang dipublikasikan serta artikel-artikel yang berasal dari 
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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. Angket atau kuesioner merupakan serangkaian atau daftar 

pertanyaan yang disusun secara sistematis, untuk diisi oleh responden 

(Ardianto, 2011, hlm. 162). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket sebagai alat 

pengumpulan data utama. Pada dasarnya, 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. 

Peneliti menggunakan jenis angket tertutup, yaitu sudah disediakan 

jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Dipandang dari 

bentuknya, angket ini merupakan angket rating-scale (skala bertingkat), 

yaitu sebuah pernyataan diikuti kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan-

tingkatan. (Taniredja dan Mustafidah, 2012, hlm. 44). 

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 (Simamora, 2002, hlm. 52). Skala ini merupakan variasi skala 

differensial semantik yang memiliki beberapa ketentuan yang perlu 

diperhatikan (dalam Putri, 2013), yaitu: 

1. Orientasi 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 paling tepat. Namun, perlu 

dipertimbangkan bahwa semakin banyak jumlah skala, respom 

responden akan semakin terwakili. Namun di sisi lain responden akan 

semakin sulit menentukan skala yang tepat.  
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Berikut ini adalah contoh alternatif jawaban kuesioner dengan 

menggunakan skala numerik dengan skala 5 titik : 

Gambar 3.1 

Jawaban Skala Numerik 

 

 

Sumber: Olahan peneliti, 2017 

 

Nilai-nilai tersebut direpresentasikan ke dalam berbagai alternatif 

jawaban yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 

 

Tabel 3.1 

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 dan pedoman konfigurasi skala, Malhotra (2005, hlm. 634) 

 

 

 

5 4 3 2 1  

 

( 

(–)  (+)  
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3.5 Operasionalisasi Konsep 

Operasionalisasi konsep adalah tahap mengubah konsep agar menjadi 

variabel yang dapat diukur. (Kriyantono, 2008, hlm. 85). Dalam tahap 

operasionalisasi konsep, peneliti harus menentukan: 

a.  apa yang diukur atau variabel dan apa indikator-indikatornya 

b. bagaimana cara mengukur atau skala pengukurannya 

Dalam penelitian ini, peneliti mengukur dua variabel, yaitu variabel x 

dan variabel y. Variabel x yaitu plus-size influencer di instagram dan variabel y 

yaitu perilaku perempuan untuk tampil menarik. Sementara variabel perilaku 

dijabarkan dari komponen perilaku menurut Bloom  yaitu pengetahuan 

(knowledge), sikap (attitude), dan tindakan  (practice), dimana tindakan dipilih 

sebagai indikator utama karena merupakan proses pembentukan perilaku yang 

sebenarnya, yang terdiri dari persepsi, respon terpimpin, mekanisme tindakan, 

dan terbentuknya tindakan. Penelitian ini menggunakan skala yang dipilih 

berdasarkan asumsi-asumsi berikut (Hadi, 2000, hlm. 30): 

a.  subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya  

b. bahwa apa yang dikatakan subjek adalah benar dan dapat dipercaya 

c. interpretasi subjek tentang pernyataan-pernyataaan yang diajukan 

kepadanya adalah sama dengan apa yang diajukan oleh peneliti.   
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Tabel 3.2 

Tab

el 

Ope

rasi

ona

lisa

si 

Ko

nse

p 

 

Variabel/  

Sub 

Variabel 

 

Konsep 

Variabel dan 

Sub Variabel 

 

 

Indikator 

 

Skala 

 

Nomor  

 

Plus-Size 

Influencer di 

Instagram 

 (X) 

 

Social Media Influencer: seorang pemimpin 

opini (opinion leader) yang menggunakan media 

sosial untuk berbagi postingan dengan pengikut 

mereka mengenai informasi pribadi, informasi 

produk atau jasa yang telah mereka gunakan 

(Freberg dkk. dalam Burke, 2017, hlm. 3). 

Plus-Size: Ukuran tubuh yang lebih dari normal, 

berkisar antara 6 hingga 14 atau lebih. 

(Czerniawski, 2015, hlm. 9) 

 

 

Kredibilitas 

(Crediblity) 

(X1) 

 

Persepsi tentang 

kelebihan-

kelebihan yang 

 

Tingkat 

keahlian 

dalam 

 

Interval 

 

1-6 
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dimiliki sumber 

sehingga 

diterima atau 

diikuti oleh 

khalayak 

(Kurniawan dan 

Kunto, 2014, 

hlm. 2). 

 

membawa 

kesan  

Tingkat 

keahlian 

dalam 

membentuk 

opini publik 

 

Tingkat 

kepercayaan 

dalam 

membangun 

persepsi 

 

Interval 

 

 

 

 

 

Interval 

7-9 

 

 

 

 

 

10-11 

Tingkat 

kepercayaan 

sebagai 

sumber 

informasi 

 

 

Interval 

 

12-14 

 

Daya tarik 

(Attractiveness) 

X3 

 

Daya tarik fisik, 

kecerdasan, sifat 

kepribadian dan 

gaya hidup 

seorang 

influencer yang 

dilihat di media 

sosial dapat 

menjadi ukuran 

dari daya tarik 

(Noviandri 

dalam Sabri, 

2015, hlm. 5). 

 

Daya tarik 

plus-size 

influencer, 

meliputi 

fisik, 

kecerdasan, 

sifat dan 

kepribadian, 

gaya hidup, 

kesamaan 

dengan 

khalayak, 

dan unsur 

kepesonaan 

(likeability). 

 

 

 

Interval 

 

15-20 
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Kekuatan 

(Power) 

X4 

 

Kemampuan 

untuk 

menimbulkan 

pengaruh dan 

mengikuti apa 

yang 

ditampilkan oleh 

komunikator 

(Rossiter dan 

Percy, 1997, 

hlm. 295). 

 

Kekuatan 

plus-size 

influencer 

untuk 

memengaruhi 

pengikutnya 

 

 

 

Interval 

 

 

 

21-24 

 

Perilaku 

Tampil 

Menarik (Y) 

Kegiatan atau aktivitas yang melingkup seluruh 

aspek jasmaniah dan rohaniah yang bisa dilihat 

untuk mencapai karakteristik positif yang 

mempengaruhi interpersonal dan pemilihan 

interpersonal. (Dukalang, 2014; Saguni, 2010).  

 

Persepsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengenal dan 

memilih 

berbagai objek 

sehubungan 

dengan 

tindakan yang 

akan diambil. 

(Notoatmodjo, 

2007, hlm. 

145) 

 

Tingkat 

persepsi 

untuk tampil 

menarik 

 

Interval 

 

 

25-28 

 

 

Respon 

Terpimpin 

 

Dapat 

melakukan 

sesuatu dengan 

urutan yang 

benar dan 

sesuai dengan 

contoh.  

Tingkat 

respon 

terpimpin 

untuk tampil 

menarik 

Interval 29-32 

Mekanisme 

tindakan 

 

Suatu kondisi 

dimana 

seseorang 

mampu 

melakukan 

sesuatu dengan 

benar secara 

otomatis, atau 

Tingkat 

mekanisme 

tindakan 

untuk tampil 

menarik 

 

Interval 

 

 

33-36 
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sesuatu itu 

sudah 

merupakan 

kebiasaan. 

Adopsi 

tindakan 

Suatu praktik 

atau perilaku 

yang sudah 

berkembang 

dengan baik, 

artinya perilaku 

itu sudah 

dimodifikasinya 

tanpa 

mengurangi 

kebenaran dari 

tindakan 

tersebut. 

Tingkat 

adopsi 

tindakan 

yang 

dilakukan 

untuk tampil 

menarik     

Interval 38-41 
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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)  

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 

0,3610.  

  Hasil uji validitas yang didapatkan dari penyebaran kuesioner 

kepada 30 orang responden dijabarkan pada Tabel 3.2 berikut. Item 

pernyataan yang di uji kevalidannya yaitu Plus-Size Influencer sebagai 

variabel X dan Perilaku Tampil Menarik sebagai variabel Y dengan jumlah 

item pernyataan sebanyak 41 item.  
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Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Variabel X dan Y 

 

No Item 

Pernyataan 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Nilai r Keterangan 

1 0,374 0,306 Valid 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

0,334 

0,368 

0,444 

0,610 

0,715 

0,707 

0,579 

0,716 

0,578 

0,587 

0,603 

0,677 

0,577 

0,689 

0,590 

0,663 

0,735 

0,692 

0,682 

0,753 

0,640 

0,704 

0,574 

0,474 

0,807 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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27 

28 

29 

30 

31 

0,595 

0,758 

0,633 

0,717 

0,686 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

0,306 

Valid 

Valid 

 Valid 

Valid 

 Valid 

32 0,689 0,306 Valid 

33 0,797 0,306 Valid 

34 0,741 0,306 Valid 

35 0,687 0,306 Valid 

36 0,765 0,306 Valid 

37 0,742 0,306 Valid 

38 0,713 0,306 Valid 

39 0,819 0,306 Valid 

40 0,753 0,306 Valid 

41 0,644 0,306 Valid 

 0,751 0,306 Valid 

 0,724 0,306 Valid 

 0,731 0,306 Valid 

 0,590 0,306 Valid 

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) :  

r11 = (
k

k−1
) (1 −

𝛴σb
   2

σ    t
2 )  

 

Keterangan   :  r11 = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

Σσb
  2 = jumlah varians butir 

σ   t
2  = varians total 
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Untuk melihat signifikansi reliabilitasnya dilakukan dengan 

mendistribusikan rumus student t, yaitu:  

𝑡ℎ𝑖𝑡 =  
𝑟𝑥𝑦√(𝑛 − 2)

√1 − 𝑟2
 

Dengan kriteria: Jika thitung > ttabel maka instrument penelitian reliable 

dan signifikan, tetapi ketika thitung < ttabel maka instrument penelitian tidak 

reliable.  

              Tabel 3.4 

                      Ringkasan Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pada tabel 3.5, diperoleh informasi objektif bahwa: 

1. Semua item berjumlah 46 item dinyatakan valid.  

No

. 
Variabel Kuesioner 

No. 

Item 

No. item 

Tidak 

Valid* 

Koefisien 

Alpha** 

 

1. 

 

Plus-Size 

Influencer  

 

Skala  

Credibility 

 

 

1 - 14 

 

** 

 

0,892 

2.  Skala  

Attractivenes

s 

15 - 20 ** 0,937 

3.  Skala  Power 

 

21 - 24 ** 0,955 

4. Perilaku 

Tampil 

Menarik 

Perempua

n 

 

 

25 - 41 ** 0,953 
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2. Variabel Plus-size Influencer dengan skala kredibilitas, daya tarik dan 

kekuatan dan skala  memiliki tingkat realibilitas yang memadai (Cα > 

0,70). Karena itu dapat disimpulkan bahwa : 

a. Skor skala credibility merupakan komposit dari item 1 - 14.  

b. Skor skala attractiveness merupakan komposit dari skor item  15 

- 20. 

c. Skor skala power merupakan komposit dari skor item 21 -  24  

d. Pada variabel “Perilaku Tampil Menarik”  merupakan komposit 

dari skor  item 25 – 41 

 

3.7 Prosedur Penelitian  

1. Mengamati dan menemukan fenomena yang sedang terjadi  

Tahap pertama yaitu mendefinisikan kejadian yang sedang terajdi di 

masa sekarang dan  berpengaruh terhadap tatanan kehidupan sosial. 

2. Mendefinisikan dan merumuskan masalah.  

Masalah yang ditemukan berupa kekosongan yang ditemukan dari 

fenomena yang terjadi. Masalah harus dirumuskan dengan jelas agar 

penelitian tidak melebar kemana-mana. 

3. Melakukan studi dari penelitian terdahulu yang relevan 

Peneliti melakukan literatur review dari jurnal-jurnal orang lain yang 

sejenis dari segi tema dan objek yang diteliti. Jurnal yang didapatkan 

seluruhnya dari luar penelitian di Indonesia. 

4. Merumuskan hipotesis  

Hipotesis merupakan pendapat yang masih belum jelas kebenaranya, 

oleh karena itu perlu dilakukan pengujian. Hipotesis berfungsi untuk 

mengarahkan riset.  

5. Menentukan desain penelitian  

Desain penelitian berisi metode apa yang akan digunakan,  

termasuk rumus statistik yang akan digunakan untuk menganalisa data. 

6. Mengumpulkan data 

Pengumpulan data menggunakan kuisioner, wawancara, dan 

dokumentasi. 
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7. Mengolah dan menyajikan Informasi  

Data yang telah dikumpulkan diolah menjadi informasi yang lebih 

mudah diinterpretasikan dan dianalisis lebih lanjut dalam bentuk tabel, 

grafik dan nilai statistik.  

8. Menganalisis dan menginterpretasikan  

Setelah disajikan dalam bentuk informasi, kemudian langkah 

selanjutnya adalah menganalisa dengan alat yang lebih akurat. 

9. Membuat kesimpulan  

Tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian terutama 

menyajikan hasil uji hipoteis juga memberikan saran-saran dan 

rekomendasi.  

3.8  Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

3.8.1  Teknik Analisis Data 

3.8.1.1 Statistika Deskriptif  

Statistiska deskriptif yaitu suatu analisis yang paling mendasar untuk 

menggambarkan data secara umum. Analisis Data yang dilakukan meliputi : 

menetukan kriteria kategorisasi, menghitung nilai statistik deskriptif,dan 

mendeskripsikan variable (Kusnendi, 2017, hlm. 6). 

1. Kriteria Kategorisasi 

X > ( µ + 1,0σ)   : Tinggi 

( µ - 1,0σ) ≤ X ≤ ( µ + 1,0σ) : Moderat / Sedang 

X < ( µ - 1,0σ)   : Rendah 

Dimana :  

X = Skor Empiris 

µ = rata-rata teoritis = (skor min + skor maks)/ 2 

σ =  simpangan baku teoritis = (skor maks – skor min)/ 6 

2. Distribusi Frekuensi 

Merubah data variable menjadi data ordinal, dengan ketentuan : 

Tabel 3.5 

Kategori Variabel Distribusi Frekuensi 

Kategori Nilai 
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Tinggi 3 

Moderat  2 

Rendah  1 

  Sumber: (Kusnendi, 2017, hlm. 6). 

 

3.8.1.2  Analisis Regresi Multipel (ARM) 

 Jenis data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah data interval. 

Peneliti akan menggunakan analisis regresi multiple (ARM) sebagai metode 

analisis data. Analisis ini digunakan pada penelitian yang memiliki variabel 

bebas lebih dari satu. Teknik regresi linier berganda digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas 

(X1,X2,X3,...,...,k) terhadap variabel terikat (Y). (Mona, dkk, 2015, hlm. 197) 

 Penelitian ini menggunakan alat bantu program SPSS 16.0 for windows 

dengan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

  Unstandardized : Y= b0 + b1X1i + b2X2i+ b3X3i+ b4X4i+ b5X5i + e 

Standardized  : Y= β0 + β1X1i + β2X2i+ β3X3i+ β4X4i+ β5X5i + e 

Dimana: 

Y : Perilaku Tampil Menarik 

βο : Konstanta regresi 

β1      : Koefisien regresi X 

X1i       : visibiltas 

X2i        : kredibilitas 

X3i      : daya tarik 

X4i        : kekuatan memengaruhi 

e       : Standar error       
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3.8.2  Pengujian Hipotesis 

3.8.2.1  Uji Normalitas 

Salah satu cara termudah melihat normalitas residual adalah dengan melihat 

grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi 

yang mendekati normal. 

2.8.2.2 Pengujian Secara Parsial (Uji-t) 

 

Menurut Rohmana (2010, hlm. 48) Uji t merupakan suatu prosedur 

yang mana hasil sampel dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran atau 

kesalahan hipotesis nul (H0). Keputusan untuk menerima atau menolak H0 

dibuat berdasarkan nilai uji statistic yang diperoleh dari data. Uji t bertujuan 

untuk menguji tingkat signifikansi dari setiap variable bebas secara parsial 

terhadap variabel terikat. Dalam pengujian hipotesis melalui uji-t tingkat 

kesalahan yang digunakan peneliti adalah 5% atau 0,05% pada taraf 

signifikansi 95%. Secara sederhana t hitung dapat menggunakan rumus: 

Tbk =
𝑏𝑘

 √(𝑅𝐽𝐾𝑅𝑒𝑠) 𝐶𝑖𝑖𝐶
 ; 𝑑𝑏 = 𝑛 − 𝑘 −  1     

 (Kusnendi, 2017, hlm. 4) 

Kriteria keputusan menolak atau menerima H0, sbb: 

• Jika nilai t hitung > nilai t kritis, maka Ho ditolak atau menerima Ha 

artinya variabel itu signifikan. 

• Jika nilai t hitung < nilai t kritis, maka Ho diterima atau menolak Ha 

artinya variabel itu tidak signifikan 

3.8.2.3 Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian hipotesis secara keseluruhan merupakan penggabungan 

variabel X terhadap terhadap variabel terikat Y untuk diketahui berapa besar 

pengaruhnya. Langkah-langkah dalam uji F ini adalah sebagai berikut : 

Mencari F hitung dengan formula sebagai berikut : 

H0 : b1 = b2 = … = bk = 0 

H1 :  minimal ada sebuah b ≠ 0 

𝐹 =  
𝑅𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔

𝑅𝐽𝐾𝑅𝑒𝑠
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3.8.2.4  Koefisien Determinasi (R2) dan Adjusted R2 

 Adjusted R2 digunakan untuk mengevaluasi model terbaik. R2 bias 

terhadap jumlah independent variabel  yang dimasukkan kedalam model. 

Setiap independent variabel ditambahkan kedalam model. R2 akan 

meningkat meskipun independent variabel tersebut secara statistic tidak 

signifikan mempengaruhi dependent variable. Adjusted R2 nilainya bisa 

naik atau turun apabila satu independent variable ditambahkan kedalam 

model. 

Koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus: 

R2= JKReg / JKTot 

Sedangkan adjusted R2 dapat dihitung menggunakan rumus :  

Adjusted R2 = 1 – [(JKRes / DBRes) / (JKTot / DBTot)] 

(Kusnendi, 2017, hlm.3) 

Dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika R2semakin mendekat ke angka 1, maka hubungan antara 

variabel bebas dengan variable terikat semakin dekat, atau dengan kata 

lain model tersebut dinilai baik. 

b. Jika R 2semakin menjauh ke angka 1, maka hubungan antara 

variabel bebas dengan variable terikat semakin jauh/tidak erat, atau 

dengan kata lain model tersebut dinilai kurang baik. 

 

 


