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BAB   III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Dasar Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah  pendekatan kuantitatif 

dengan dasar survey, yaitu penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta tentang 

gejala-gejala atas permasalahan yang timbul. (Ardial, 2014:264). Dengan survey, peneliti 

hendak menggambarkan karakteristik tertentu dari suatu populasi, apakah berkenaan 

dengan sikap, tingkah laku, ataukah aspek sosial lainnya. Penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif memiliki karakteristik di antaranya adalah rinci, data berupa angka serta 

berorientasi pada hubungan antar variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang 

bernilai prediktif (Idrus, 2002:29)  Dengan melihat tujuan penelitian yaitu untuk 

mengetahui pengaruh terpaan Instagram Bersponsor terhadap keputusan membeli produk, 

maka peneliti memakai pendekatan kuantitatif agar dapat menjawab pertanyaan tersebut 

diperlukan data-data yang berupa angka atau uji staistik. 

3.2 Waktu Penelitian 

  Lokasi Waktu penelitian dilaksanakan saat bulan Maret hingga bulan Oktober 

tahun 2017. 

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 

mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 61). Pada penelitian 
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ini, peneliti memilih Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah angkatan 

2013 sebagai populasi dengan beberapa karakteristik populasi sebagai berikut: 

- Mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang 2013 

- Mengetahui fitur baru Instagram yaitu Instagram Bersponsor 

- Pernah diterpa oleh fitur Instagram Bersponsor minimal satu kali dalam sehari. 

Peneliti telah melakukan pra-survey dengan cara membagikan kuisioner dalam bentuk 

digital melalui link https://goo.gl/forms/8vAdVNjedYpl9mt2 pada tanggal 19 s/d 21 April 

2017,  kepada 377  mahasiswa dari total 381 mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi 

angkatan 2013 Universitas Muhammadiyah Malang (sumber: Tata Usaha FISIP)  yang 

merupakan bagian dari group percakapan Line Ilmu Komunikasi UMM 2013, maka 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Ada 244 mahasiswa yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pra survey.  

2. Ada sebanyak 109 dari  244 mahasiswa menjadi responden dalam pra survey 

yang menyatakan pernah diterpa oleh instagram bersponsor minimal satu kali 

dalam sehari 

Dengan demikian, dapat disimpulkan jumlah anggota populasi dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 109  mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2013 Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

3.3.2 Sampel  

Sampel adalah anggota-anggotanya yang mencerminkan sifat dan ciri-ciri yang 

terdapat pada populasi. Menurut Sugiyono (2013:85). Teknik sampling adalah cara tertentu 

(yang secara metodologis dibenarkan) yang digunakan untuk menarik (mengambil, 

memilih) anggota sampel dari anggota populasi sehingga peneliti memperoleh kerangka 

sampel dalam ukuran yang telah ditentukan. Kerangka sampel maksudnya adalah daftar 

https://goo.gl/forms/8vAdVNjedYpl9mt2%20pada%20tanggal%2019%20s/d%2021%20April%202017
https://goo.gl/forms/8vAdVNjedYpl9mt2%20pada%20tanggal%2019%20s/d%2021%20April%202017
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nama-nama orang yang menjadi anggota sampel (Hamidi, 2010:133). Untuk mengetahui 

jumlah sampel dalam penelitian ini, maka ditarik rumus sampel dari populasinya dan dapat 

dilakukan menggunakan rumus Taro Yamane (Rakhmat, 2014: 82). Adapun rumus 

tersebut adalah: 

𝑛 =
𝑁

𝑁𝑑2 + 1 
=

109

(109)(0,05)2 + 1
= 85,65 = 𝟖𝟔 

Jadi sampel yang didapat yaitu 86 orang. 

Ketetangan: 

n = berapa besar sampel yang diperlukan 

N = populasi 

d2= presisi yang diinginkan 

Berdasarkan  taraf  signifikansi sebesar 5% maka diperoleh ketentuan jumlah 

sample sebanyak 86 sampel dengan menggunakan teknik simple random sampling dengan  

dengan cara pengundian (untung-untungan). Jumlah populasi sebanyak 109 orang telah 

ditentukan jumlah sampelnya sebanyak 86 orang. Maka setiap subyek diberi nomor, yaitu 

nomor 1 sampai dengan 109 lalu sampel random kita lakukan dengan cara mengundi. Pada 

kertas kecil-kecil dituliskan nomer subyek, satu nomor untuk setiap kertas. Kemudian 

kertas ini kita gulung. Dengan tanpa prasangka diambil 86 gulungan kertas, sehingga 

nomor-nomor yang tertera pada gulungan kertas itulah yang merupakan nomor subyek 

sampel penelitian. Dikatakan simple karena cara pengambilan sampel dari semua anggota 

populasi dilakukan secara acak tanpa memerhatikan strata yang ada dalam anggota 

populasi itu. (Ardial, 2014: 342). Pemilihan teknik tersebut berdasarkan alasan bahwa 

setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sample.  

3.4 Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah angket tertutup. 

Angket tertutup merupakan deretan pertanyaan yang diberikan kepada responden dengan 
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serangkaiain alteranatif jawaban, sedangkan responden cukup memberikan tanda silang 

atau melingkari sesuai dengan instruksi. (Idrus, 2002). Alternatif jawaban yang diberikan 

berbentuk skala Likert. Skala Likert biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 

2013:93). Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban 

setiap instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dengan sangat positif 

dan negatif, yang dapat berupa kata-kata dengan skor 5-1. 

3.5 Pengujian Instrumen 

  Sebelum dianalisis maka terlebih dahulu dilakukan pengujian data-data yang 

diperoleh dari instrumen penelitian dengan uji validitas dan reliabilitas agar diperoleh data 

yang valid (sahih) dan reliabel (dapat diandalkan). 

3.5.1 Uji Validitas 

  Validitas menunjukkan tingkat kemampuan instrumen penelitian, mengikuti apa 

yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Validitas merupakan hasil penelitian terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dan 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2014). Uji 

validitas dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut: 

r =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥)( ∑ 𝑦)

√{𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2}√{𝑛 ∑ 𝑦2−(∑ 𝑦)2}

 

keterangan : 

rxy: koefisien korelasi antara variabel y dan variabel x 

XY: hasil perkalian variabel x dan variabel y 

X: hasil skor angket variabel x 

Y: hasil skor angket variabel y 



28 
 

X2: hasil perkalian kuadrat dari hasil angket x 

Y2: hasil perkalian kuadrat dari hasil ngket y 

N: jumlah sampel 

 

Pada penelitian ini, peneliti dibantu dengan SPSS 21.0. Instrumen dapat dikatakan 

valid apabila r-hitung > r-tabel. Hal  ini dilakukan guna mengetahui bahwa instrumen valid 

atau tidak. Berikut hasil ringkasan dari uji validitas instrument. 

Tabel 3.1 

Uji Validitas Instrumen Penelitian  

No.Item Corrected Item-Total 

Correlation 

Keterangan  

1 0,824 VALID 

2 0,906 VALID 

3 0,645 VALID 

4 0,688 VALID 

5 0,614 VALID 

6 0,628 VALID 

7 0,516 VALID 

8 0,570 VALID 

9 0,838 VALID 

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS Uji Validitas 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa seluruh instrumen penelitian 

variable X dan Y memiliki nilai R hitung > 0,212 yang artinya instrumen variabel tersebut 

telah valid sehingga instrument tersebut dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.  

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Suatu instrumen sudah reliabel atau handal sebagai alat pengumpul data apabila 

memberikan hasil ukuran yang sama terhadap suatu gejala yang sama pada waktu yang 

berlainan. Untuk menentukan suatu instrumen reliabel atau tidak maka bisa menggunakan 

batas nilai Alpha 0,6. Apabila nilai Alpha lebih dari 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen penelitian telah reliabel (Sugiyono, 2014). Untuk menguji tingkat reliabilitas 
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dalam penelitian ini digunakan teknik Alpha Cronbach dengan rumus perhitungan berikut 

ini: 

𝑟 =  [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ] 

Sumber: Arikunto (2002: 239) 

Keterangan: 

 

r   = reliabilitas instrumen 

k   = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑𝜎𝑏
2 = jumlah varians butir 

𝜎𝑡
2  = varians total 

Jumlah varian dari butir akan dicari terlebih dahulu dengan mencari nilai 

varian tiap butirnya, kemudian akan dijumlahkan. Rumusnya adalah: 

 

n

n

x
x

2
2 



  

Keterangan: 

n  =  jumlah responden 

x = nilai skor yang dipilih (total nilai dari nomor-nomor butir pertanyaan) 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bantuan aplikasi SPSS untuk 

mempermudah perhitungan. Apabila nilai r hitung lebih dari r tabel, maka instrument 

dikatakan reliabel dan memenuhi syarat sebagai instrument dalam penelitian ini. Berikut 

hasil uji reliabilitas yang sudah dilakukan : 

Tabel 3.2 

Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian  
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Variabel Terpaan Instagram 

Bersponsor 

Keterangan Variabel Keputusan 

Membeli 

Keterangan 

Nilai Alpha 

Cronbach 

 (r hitung) 

Nilai  

rtabel  

Nilai Alpha 

Cronbach  

(r hitung) 

Nilai  

r tabel 

0,735 
0,279 Reliabel 0,758 0,279 Reliabel 

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS Uji Realibilitas 

 

Hasil uji realibilitas diperoleh nilai koefisien realibilitas angket X sebesar 0,735 dan 

angket Y sebesar 0,758. Berdasarkan nilai koefisien realibilitas tersebut dapat disimpulkan 

bahwa semua angket dalam penelitian ini reliable atau konsisten.  3.6 Teknik Analisis 

Data 

Setelah  instrumen penelitian terbukti valid dan reliabel, peneliti melanjutkan 

langkah pada bagian analisa data. Pada buku Metode Penelitian Ilmu Sosial yang ditulis 

oleh Idrus(2002)  dijelaskan bahwa syarat dilakukan analisis regresi sederhana adalah data 

berdistribusi normal, sampel bersifat random, serta terdapat hubungan yang linier antara 

dua variabel yang akan di uji. Maka peneliti melakukan uji normalitas Kolmogorov-

Smirnov  dan uji linieritas sebelum melanjutkan pada langkah berikutnya.  

3.6.1 Uji Normalitas 

Menurut Sugiyono (2013 : 75), uji normalitas dilakukan untuk mengetahui 

kenormalan distribusi data untuk masing-masing variabel penelitian.  Suatu data akan 

membentuk distribusi normal bila jumlah data di atas dan di bawah rata-rata adalah sama, 

demikian pula dengan simpangan bakunya. Maka dalam penelitian ini, uji normalitas 

dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi data dari residual variabel pengaruh 

terpaan instagram bersponsor terhadap keputusan membeli produk. Uji normalitas 

diketahui dengan melihat besaran Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai signifikansi < 0,05 
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maka data tidak berdistribusi nomal, namun bila nilai signifikansi > 0,05 maka data 

berdistribusi normal (Ghozali,  2006 : 147). 

3.6.2 Uji Linieritas 

Uji linieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Widhiarso (2010) menjelaskan bawsa 

salah satu cara untuk mengetahui linearitas adalah dengan menggunakan tabel anova ( 

dalam Widhiarso, 2010. Prosedur Uji Linearitas Pada Hubungan Antar Variabel, 

http://widhiarso.staff.ugm.ac.id/wp/prosedur-uji-linieritas-pada-hubungan-antar-variabel/ , 

diakses pada 28 September 2017) . Apabila nilai signifikansi linearitas > 0,05, maka 

terdapat hubungan yang linear antara variabel terpaan instagram bersponsor . Peneliti 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS 21.0 dalam menentukan linearitas dalam penelitian 

ini.  

 

3.6.3 Regresi Linier Sederhana 

  Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi 

liner sederhana untuk mencari pengaruh terpaan instagram bersponsor terhadap keputusan 

membeli produk. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2013) bahwa analisis regresi 

sederhana dilakukan apabila korelasi antara dua variabel memiliki hubungan kausal 

(sebab-akibat) atau hubungan fungsional. Pada penelitian ini, perhitungan regresi liner 

sederhana dilakukan dengan bantuan program SPSS 21.0. Adapun rumus model regresi 

liner sederhana sebagai berikut (Ghozali, 2006): 

Y = a + bX 

Nilai a dan b didapatkan dengan rumus berikut : 

b = 
𝑛 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋) (∑ 𝑌)

𝑛(∑ 𝑋2)−(∑ 𝑋)2  

 a = 
∑ 𝑌−𝑏.∑ 𝑌

𝑛
 

http://widhiarso.staff.ugm.ac.id/wp/prosedur-uji-linieritas-pada-hubungan-antar-variabel/
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keterangan  : 

Y : keputusan membeli konsumen 

X : terpaan instagram advertisement (ig ads) 

a : nilai konstan 

b : koefisien regresi X 

n : jumlah sampel 




