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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan kuantitatif deskripsi yang berguna untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel brand image terhadap variabel daya 

tarik. Variabel penelitian dalam penelitian ini untuk variabel independennya yaitu 

brand image, sedangkan variabel dependen yaitu daya tarik UNKL347. 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UNKL347 yang 

berada di lokasi Kota Bandung tepatnya di jalan trunojoyo nomer 4. Penelitian ini 

diawali dengan mencari tahu seluk beluk bagaimana UNKL347, bisa berkembang 

hingga di tahun 2022 dari tahun 1996, setelah menelusuri tentang UNKL347 maka 

di buatlah kuesioner dengan 6 komponen mulai dari brand image, desain produk, 

logo, merek, harga, dan daya tarik. Setelah mengumpulkan kuesioner maka 

menentukan populasi dan sampel. 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Metode yang digunakan 

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Metode kuantitatif ini metode dengan data penelitiannya menggunakan 

analisis yang statistik. Menurut Sugiyono (2017:8) Mengatakan bahwa metode 

penelitian dengan kuantitatif yang dilandaskan pada filsafat positivism, dengan 

meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, tujuannya untuk menguji 

hipotesis yang telah di tetapkan. 

Kuantitatif deskriptif adalah metode 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. Menurut Sugiyono (2017:147). 
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3.3 Partisipan Dalam Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017:80) 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. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu pada rata-rata umur 17-25 tahun. 

Sampel dalam peneliti ini yaitu daerah cibiru SMAN 1 Cileunyi dan Kampus 

UPI Cibiru sebagaimana cibiru merupakan wilayah dengan banyaknya anak yang 

berumur rata-rata 17 hingga 25 tahun dengan jumlah yang menjadi sampel yaitu 50 

orang dengan rincian 27 orang Mahasiswa UPI Kampus Cibiru dan 23 orang Siswa 

siswi SMA Negeri 1 Cileunyi. 

3.4 Teknik Pengumpulan Sempel 

Menurut Sugiyono (2017:81) teknik sampling adalah teknik pengambilan 

sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat 

berbagai teknik sampling yang digunakan, yaitu : 

1. Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

2. Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Dalam penelitian ini teknik yang akan digunakan yaitu probability sampling 

dengan menggunakan teknik simple random sampling. Simple random sampling ini 

merupakan teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2017:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan 

melalui responden dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran angket. 

Sasaran data pada data primer yaitu data yang ditemukan langsung oleh peneliti di 

lapangan. Data primer yang digunakan berupa hasil kuisoner dan beberapa laporan 

publikasi yang di ambil dari sampel peniliti. 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian sebab memiliki tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan pengkajian 

dan mengumpulkan informasi-informasi yang bersifat ilmiah untuk mendukung 

penelitian. Informasi atau literatur tersebut seperti jurnal, buku, ataupun makalah yang 

berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. 

b.  Laporan Data Kuisoner 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan kuisoner dan mengolah 

data primer yang telah di hasilkan dan sumber-sumber lain terkait dengan masalah yang 

diteliti. 

Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menelusuri data historis. Sejumlah data dan fakta tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumentasi dan bersifat tak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga 
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memberi ruang pada peneliti untuk mengetahui hal- hal yang pernah terjadi di waktu 

silam (Bungin, 2007).   

Dokumentasi pada sosial media maternal disaster yang akan di analisis dan juga 

dilihat apakah unkl347 melakukan perubahan pada desain produk untuk kenaikan jumlah 

visitor terhadap web maupun sosial media sebagai nilai terhadap kenaikan mutu dari 

desain produk dari unkl347 di Kota Bandung. 

 

3.6 Instrumen Kuesioner  

No. PERTANYAAN PENILAIAN 

1 2 3 4 5 

A. Brand Image      

1. Sebarapa tahukah anda terhadap brand UNKL347      

2. Apakah anda punya produk UNKL347      

3. Seberapa sering anda berbelanja di UNKL347      

4. Seberapa tertarikah anda terhadap brand 

UNKL347 
     

5. Apakah kualitas pelayanan sebanding terhadap 

value brand UNKL347 
     

B. Desain Produk      

1. Seberapa tertarikah anda terhadap desain produk 

yang di berikan oleh UNKL347 
     

2. Apakah anda adalah salah satu penikmat desain 

produk UNKL347 
     

3. Apakah desain produk UNKL347 selalu 

mengikuti trend  
     

4. Apakah desain produk UNKL347 masih sesuai 

dengan kebutuhan 
     

5. Tertarikkah anda dengan desain produk 

UNKL347 
     

C. Logo      

1. Seberapa tahukah anda dengan logo UNKL347      

2. Apakah kalian tahu jika UNKL347 mengganti 

logo 5 tahun 1x 
     

3. Apakah logo yang dipakai UNKL347 yang 

sekarang bisa fleksibel dengan produk apapun 
     

D. Merek      

1. Apakah anda mengenal UNKL347      

2. Apakah setuju jika UNKL347 salah satu brand 

yang sudah cukup lama berdiri di ranah clothing 
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3.7 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis menggunakan perangkat 

lunak SPSS sebagai media alanisis data. Dengan metode analisis yang digunakan 

sebagai berikut. 

3.7.1 Skala Likert 

Skala likert digunakan untuk mengetahui bagaimana keseluruhan pertanyaan 

kuesioner dengan penentuan range dengan poin 5 hingga poin 1 dalam 1 butir 

pertanyaan. Dengan jumlah responden dalam penelitian ini adalah 50 orang. maka : 

Skor Tertinggi : 50 x 5 = 250 

Skor Terendah : 50 x 1 = 50  

Rumus penentuan range : 

3. Apakah benar jika UNKL347 sering berganti 

nama brand 

     

 

No. 

 

PERTANYAAN 

PENILAIAN 

1 2 3 4 5 

4. Apakah anda tahu UNKL347 itu bergerak di 

bidang clothing 

     

E. Harga      

1. Apakah harga UNKL347 sudah masuk ke harga 

ekonomis 

     

2. Jika dibandingkan dengan brand lain UNKL347 

dapat bersaing 

     

3. Apakah anda pernah membeli produk UNKL347      

4. Apakah berbelanja di web/onlineshop dari UNKL 

347 lebih menarik dari pada berbelanja di store 

UNKL 347 

     

F. Daya tarik UNKL      

1. Apakah setelah mengenal UNKL347 anda tertarik 

untuk membeli produk UNKL347  

     

2. Setelah anda melihat desain yang di berikan 

UNKL347 apakah anda ingin membelinya 

     

3. Apakah dengan anda melihat logo unkl347 ini 

membuat anda mudah mengingatnya 

     

4. Setelah anda mengenal UNKL347 apakah anda 

tertarik dengan seluk beluknya UNKL347 

     

5. Jika anda mempunyai uang sebesar Rp.150.000,- 

apakah anda akan membeli produk UNKL347 
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( 
Skor tertinggi−Skor terendah

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑖𝑛
 ) 

Range : 
250−50

5
= 40 

Range Skor :  50 - 90  = Sangat Tidak Baik 

  90 - 130  = Tidak Baik 

  130 - 170  = Cukup 

  170 - 210  = Baik 

  210 - 250 = Sangat Baik 

3.7.2 Uji Validitas 

Uji validitas adalah metode yang mengukur kemampuan dari indikator indikator 

untuk mengukur tingkat keakuratan sebuah konsep. Artinya apakah konsep yang telah 

dibangun tersebut sudah bisa dikatakan valid atau belum. Dimana sebuah konsep dapat 

dikatakan valid apabila nilai rhitung > rtabel. 

3.7.3 Uji Reliabilitas 

Uji rebilitas adalah metode pengukuran yang menunjukan sejauh mana suatu alat 

ukur dapat dipercaya. Pada tahap ini akan menunjukan konsistensi suatu alat ukur 

dalam mengukur gejala yang sama, dalam beberapa kali pelaksaan pengukuran teknik 

Alpha Cronbach  pada SPSS. Dimana dikatakan reliabel jika Alpha Cronbach  > 0,60. 

3.7.4 Regresi Berganda 

Metode analisis regresi berganda dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang 

diajukan pada saat penelitian. Adapun tujuannya yaitu untuk melihat pengaruh brand 

image terhadap daya tarik konsumen pada clothing UNKL347. Rumus yang digunakan 

untuk metode analisis regresi berganda adalah : 

 

 

Keterangan : 

y = Daya tarik 

X1 = Brand Image  

X2 = Desain Produk 

y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5  

 + b2X2 
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X3 = Logo 

X4  = Merek 

X5  = Harga 

a = Konstanta dari persamaan regresi 

b1 = Koefisien Regresi dari X1 

b2 = Koefisien Regresi dari X2 

b3 = Koefisien Regresi dari X3 

b4 = Koefisien Regresi dari X4 

b5 = Koefisien Regresi dari X5 

3.7.5 Uji T 

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikan dari pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial dan menganggap dependen yang lain 

konstan. Signifikansi pengatuh dapat diestimasi dengan cara membandingkan antara 

nilai t-tabel dengan nilai t-hitung. 

Uji t dilakukan dengan tingkat signifikansi (a)=0,05 adalah dengan 

membandingkan antara nilai t-tabel dengan nilai t-hitung. Apabila nilai t-hitung > t-

tabel berarti variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen, 

sedangkan jika t-hitung < t-tabel berarti variabel independent secara individual tidak 

mempengaruhi variabel dependen.


