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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. 

Adapun pengertian dari penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya 

memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan 

hubungan atau membuat prediksi. Metode deskriptif bertujuan melukiskan secara 

sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara faktual dan cermat 

(Shauma dan Abidin, 2015). 

Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang 

spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal 

hingga pembuatan desain penelitiannya (Machmud, 2016:46). Pendekatan kuantitatif 

adalah metode penelitian yang menekankan pada fenomena-fenomena yang obyektif 

dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel-sampel tertentu dengan 

tujuan menggambarkan secara sistematis mengenai efektivitas komunikasi produk 

Traveloka versi “traveling” melalui periklanan televisi menggunakan Direct Rating 

Method (DRM). 

B. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengukuran langsung oleh 

peneliti yang bukan berasal dari data yang telah ada. Jenis data primer ini langsung 
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didapat dari sumbernya (Machmud, 2016:63). Data primer yang diperoleh dengan 

cara menyebarkan kuesioner pada konsumen di kota Malang dengan populasi sampel 

anak-anak muda yang pernah melihat iklan Traveloka dan pernah menggunakan 

produknya sehingga dapat digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah jenis data yang tidak langsung didapat dari sumbernya 

dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang 

bersumber dari buku-buku, literatur, dan internet (Machmud, 2016:63). Data 

sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini berupa data pertumbuhan belanja 

iklan serta gambaran umum perusahaan Traveloka.  

C. Definisi Operasional Variabel 

Mengukur tingkat efektivitas iklan televisi Traveloka versi traveling 

menggunakan Direct Rating Method yang meliputi lima variabel dapat 

dioperasionalkan sebagai berikut (Durianto, dkk., 2003:64) : 

1. Perhatian (Attention) : iklan televisi Traveloka versi traveling menarik perhatian 

konsumen, dengan indikator : 

a. Kebutuhan : konsumen membutuhkan informasi dari iklan televisi Traveloka 

versi traveling 

b. Rentang perhatian : durasi tayangan iklan televisi Traveloka versi traveling 

cukup menyita fokus (mencuri perhatian) konsumen 

c. Ukuran : gambar produk iklan televisi Traveloka versi traveling terlihat jelas 
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d. Intensitas : frekuensi tayangan iklan televisi Traveloka versi traveling 

intensif 

e. Kontras : suara iklan televisi Traveloka versi traveling terdengar jelas 

2. Pemahaman (Readthrougness) : konsumen memahami pesan iklan yang 

disampaikan televisi, dengan indikator : 

a. Motivasi : iklan televisi Traveloka versi traveling dirasa dapat mendorong/ 

menstimulasi kebutuhan yang diperlukan konsumen 

b. Pengetahuan : konsumen menjadi tahu tentang produk Traveloka setelah 

menyaksikan iklan televisi Traveloka versi traveling 

c. Perangkat harapan/persepsi : persepsi konsumen terhadap iklan televisi 

Traveloka versi traveling sesuai dengan yang diharapkan 

d. Linguistik : kata-kata yang digunakan pada iklan televisi Traveloka versi 

traveling mudah dimengerti 

e. Konteks : produk yang dipaparkan iklan televisi Traveloka versi traveling 

dapat dipahami konsumen 

3. Respon Kognitif (Cognitive) : konsumen terkesan dengan iklan televisi 

Traveloka versi traveling, dengan indikator adalah : 

a. Kesan terhadap produk/ pesan : pesan iklan televisi Traveloka versi traveling 

dipaparkan dengan jelas 

b. Kesan terhadap sumber pesan : konsumen menilai Traveloka telah memiliki 

kredibilitas tinggi 
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c. Kesan terhadap daya tarik iklan : konsumen langsung tertarik untuk 

menonton iklan Traveloka versi traveling pada saat muncul di televisi 

4. Respon Afektif (Affection) : timbul reaksi untuk melihat iklan televisi Traveloka 

versi traveling, dengan indikator : 

a. Hasrat (desire) : setelah 1x menonton iklan televisi Traveloka versi 

traveling, konsumen ingin menonton lagi 

b. Pereferensi (preference) : iklan televisi Traveloka versi traveling cenderung 

lebih menonjol dibanding iklan layanan online lainnya 

c. Pendirian (conviction) : pesan iklan televisi Traveloka versi traveling dapat 

meyakinkan konsumen terhadap produk Traveloka 

5. Sikap terhadap Iklan (Behavior) : iklan televisi Traveloka versi traveling 

membuat konsumen menyukai Traveloka, dengan indikator : 

a. Berperilaku (conative) : iklan televisi Traveloka versi traveling membuat 

konsumen cenderung ingin menggunakan produk Traveloka 

b. Pilihan utama : iklan televisi Traveloka versi traveling membuat Traveloka 

menjadi pilihan utama dalam membeli tiket pesawat atau booking hotel 

Iklan televisi Traveloka versi traveling dapat dikatakan efektif apabila mampu 

memenuhi kriteria dalam indikator-indikator yang ada di 5 (lima) macam variabel 

diatas. 

D. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:80). Populasi yang 

akan digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang berada ataupun 

domisili di kota Malang berusia 18-24 tahun dan peneliti perlu memastikan terlebih 

dahulu apakah pernah melihat iklan Traveloka versi traveling di televisi dengan 

asumsi responden mengerti tentang apa yang sedang diteliti yang nantinya akan 

berpengaruh pada keakuratan data.  

Peneliti mengambil populasi mahasiswa dikarenakan kota Malang salah satu 

kota yang mempunyai julukan sebagai kota pelajar dan mempunyai banyak anak-

anak muda baik yang berasal dari kota Malang sendiri ataupun yang berasal dari luar 

kota Malang. Mahasiswa termasuk dalam kategori anak muda yang menjadi salah 

satu target market jangka panjang dari Traveloka karenanya mahasiswa sangat 

berpotensial untuk diteliti. 

E. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

salah satu teknik non-probability sampel yaitu sampling purposive. Sampling 

purposive merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2017:85). Dalam penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini, digunakan pendapat Malhotra dalam (Widayat, 2004:105). Pemakaian 

rumus Malhotra dapat dianggap sesuai karena besarnya jumlah sampel yang diambil 

dapat ditentukan dengan cara mengalikan jumlah variabel/indikator 23 dengan 5, 

maka sampel minimalnya adalah 23 x 5 = 115 responden. 

F. Uji Instrumen 
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1. Uji Validitas 

Indrawan dan Yaniawati (2014:123) menjelaskan validitas menguji instrumen 

yang dipilih, apakah memiliki tingkat ketepatan untuk mengukur apa yang 

semestinya diukur atau tidak. Langkah untuk mengetahui valid tidaknya insrumen, 

adalah (a) menyebarkan instrumen yang akan diuji validitasnya kepada narasumber 

yang sesungguhnya, (b) mengumpulkan data hasil uji coba instrumen, (c) memeriksa 

kelengkapan data, (d) membuat tabel pembantu untuk mempermudah perhitungan 

pengolahan data selanjutnya, (e) membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Bila 

r hitung > atau = r tabel, maka butir dinyatakan valid, demikian juga dengan 

sebaliknya.  

Rumus product moment : 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

√(𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2)(𝑁 ∑ 𝑌2 (∑ 𝑌)2)
 

𝑟𝑥𝑦 = 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

X   = Skor untuk masing-masing pertanyaan 

Y   = Jumlah skor yang diperoleh dari tiap responden 

N   = Banyak responden 

2. Uji Reliabilitas 

Konsep dasar dari reliabilitas adalah identik dengan kekonsistenan, yaitu 

kemampuan alat ukur memberikan nilai yang sesungguhnya (Juanda, 2009:104). 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Hasil penelitian 
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yang reliabel, bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Reliabilitas 

instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Oleh karena itu 

walaupun instrumen yang valid umumnya pasti reliabel, tetapi pengujian instrumen 

perlu dilakukan (Sugiyono, 2017:121). 

Pengujian reliabilitas pada instrumen yang dapat diberikan skor dapat dilakukan 

dengan teknik “sekali tembak” yaitu diberikan satu kali saja kemudian hasilnya 

dianalisis dengan rumus Alpha (Arikunto, 2010:180). Rumus tersebut adalah sebagai 

berikut : 

𝑟11 = [
k

k−1
] [1 −  

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ] 

Dimana : 

𝑟11 = reliabilitas instrumen  

k   = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑𝜎𝑏
2  = jumlah varians butir 

𝜎𝑡
2 = varians total 

Berdasarkan uji coba instrumen nanti apabila sudah valid dan reliabel seluruh 

butirnya, maka instrumen dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka 

pengumpulan data. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner 

sebagai sumber data primer. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 
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kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017;142). Responden diminta 

memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. 

H. Teknik Penskalaan Data

Efektivitas iklan televisi Traveloka versi traveling pada konsumen di kota 

Malang menggunakan model skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Alternatif pilihan dalam pertanyaan yang dinyatakan dalam analisis kuantitatif 

dapat diberi skor sebagai berikut (Sugiyono, 2017:94) : 

1. STS = Sangat Tidak Setuju diberi skor  1 

2. TS = Tidak Setuju  diberi skor  2 

3. CS = Cukup Setuju diberi skor  3 

4. S = Setuju diberi skor  4 

5. SS = Sangat Setuju diberi skor  5 

I. Teknik Analisis Data

1. Direct Rating Method (DRM)

DRM digunakan untuk mengevaluasi kekuatan iklan yang berkaitan dengan

kemampuan iklan tersebut untuk mendapatkan perhatian, mudah tidaknya iklan 

tersebut dibaca secara seksama, mudah tidaknya iklan tersebut dipahami, kemampuan 

iklan itu untuk menggugah perasaan dan kemampuan iklan itu untuk mempengaruhi 

perilaku. Dalam metode ini, semakin tinggi peringkat yang diperoleh suatu iklan, 

maka semakin tinggi pula kemungkinan iklan tersebut efektif (Durianto, dkk, 

2003:63).  
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Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data adalah 

sebagai berikut:  

1. Rentang Skala 

Digunakan rentang skala penilaian untuk menentukan posisi keputusan tiap 

indikator. Bobot alternatif jawaban yang terbentuk dari teknik skala peringkat 

terdiri dari kisaran antara 1 hingga 5 yang menggambarkan posisi yang sangat 

negatif ke posisi yang positif. Selanjutnya, dihitung rentang skala dengan rumus 

sebagai berikut : 

Rs = n (m-1)  = 115(5-1)/5 = 92 

             m 

Keterangan :  

Rs : rentang skala 

n  : jumlah sampel 

m  : jumlah alternatif jawaban tiap item 

Langkah terakhir dengan menjumlahkan seluruh nilai setiap dimensi dan 

dimasukkan ke dalam tabel DRM untuk menentukan kategori penilaian iklan. 

Tabel 2. Rentang Skala 

Rentang Skala Kategori Penilaian Iklan 

115-206 Iklan sangat tidak efektif 

207-298 Iklan tidak efektif 

299-390 Iklan cukup efektif 

391-482 Iklan efektif 

483-574 Iklan sangat efektif 

           


