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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

 Sesuai dengan subjek penelitian ini yakni berfokus kepada mahasiswa 

Universitas di kota Malang, maka dari itu lokasi penelitian ini akan 

dilaksanakan di area kampus di beberapa kampus di kota Malang meliputi 

Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas 

Merdeka. Alasan peneliti memilih ketiga kampus tersebut karena kampus 

tersebut terdapat UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang berfokus pada film 

dan sinematografi, yakni UKM Societo (Universitas Brawijaya), UKM Kine 

Klub UMM  (Universitas Muhammadiyah Malang) dan Sinedek 

(Universitas Merdeka). Ketiga UKM tersebut cukup aktif pada kegiatan-

kegiatan film di kota Malang, mulai dari produksi film, pemutaran film 

hingga kajian film. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

empiris yaitu merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta 

atau bukti-bukti penelitian yang mana dari hasil penelitian yang dilakukan 

dapat dipertanggungjawabkan (Indriantoro dan Supomo, 2002) 
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C. Populasi dan Sampel 

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, 2004). Populasi dalam penelitian ini yakni 

mahasiswa dari Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah 

Malang dan Universitas Merdeka. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti 

(Arikunto, 2006). Sedangkan menurut Tjiptono dan Santoso (2001), 

Sampel merupakan bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil 

dari suatu populasi dan diteliti secara rinci. Informasi yang diperoleh 

kemudian diterapkan pada keseluruhan populasi. Sampel dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa yang aktif pada UKM (Unit Kegiatan 

Mahasiswa) film atau sinematografi. Jumlah sampel pada penelitian ini 

ditentukan berdasarkan pendapat dari Fraenkel & Wallen dalam Widayat 

(2004) bahwa besarnya sampel minimum untuk penelitian diskriptif 

sebanyak 100 responden. Sehingga penelitian ini pun akan menggunakan 

100 responden sebagai data primer dalam penelitian ini. 
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D. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

judgemental sampling merupakan teknik non probability sampling dengan 

memilih orang-orang yang terseleksi oleh peneliti berdasarkan ciri-ciri 

khusus dan dimiliki oleh sampel tersebut sehingga dipandang mempunyai 

sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut 

yang sudah diketahui sebelumnya (Tjiptono, 2000). Ciri khusus dari sampel 

penelitian ini yaitu: 

1. Mahasiswa aktif yang berkuliah di Universitas Brawijaya, 

Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Merdeka. 

2. Mahasiswa (pada poin pertama) yang aktif pada UKM (Unit 

Kegiatan Mahasiswa) sinematografi. 

3. Mahasiswa (pada poin pertama) yang telah menonton film Ada Apa 

Dengan Cinta 2. 

Widayat dan Amirullah (2002) menyatakan bahwa: “Pada setiap 

penelitian, jika penelitian regional maka pengambilan sampel yang baik 

antara 30 sampai 500”. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini 

yaitu sebesar 100 responden. 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Variabel merupakan suatu obyek yang menjadi titik perhatian dari suatu 

penelitian. Menurut Soehardi dalam Widayat (2004), definisi operasional 

adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel tersebut di 
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dunia nyata atau di lapangan, dengan merumuskan secara pendek dan jelas, 

serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Adapun variabel-variabel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sikap dalam Product Placement (Y) 

Schiffman dan Kanuk (2007) menyatakan bahwa sikap merupakan    

ekspresi perasaan yang berasal dari dalam individu yang 

mencerminkan apakah seseorang senang atau tidak senang, suka atau 

tidak suka dan setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek. Sikap 

audience terhadap product placement dapat diukur dalam skala 

empat dimensi yakni perhatian, penerimaan, referensi, etika dan 

regulasi (Argan et. al, 2007). Keempat dimensi tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Variabel Perhatian (Y1) 

 Menurut Slameto (1995) perhatian adalah kegiatan yang 

dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan 

rangsangan yang datang dari lingkungannya. Perhatian audience 

saat menonton, melihat, atau membaca sangat berpengaruh bagi 

proses pengenalan dan pengingatan produk yang ditempatkan 

tersebut (Argan et. al, 2007). Perhatian adalah dimensi untuk 

menilai sejauh mana audience dapat memperhatikan dan mengingat 

product placement dalam film “Ada Apa Dengan Cinta 2"  

(AADC2). Indikator yang digunakan berdasarkan penelitian 
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sebelumnya yang dilakukan oleh Agustina (2014). Indikator dari 

dimensi perhatian adalah : 

1) Melihat adanya product placement 

Audience melihat dengan jelas adanya product placement 

pada film. 

2) Memperhatikan merek 

Audience dalam memperhatikan produk atau merek yang 

ditempatkan selama film diputar. 

3) Mengingat dengan jelas karena merk yang terkenal 

Audience mengingat penempatan produk karena merek yang 

ditempatkan sangat terkenal. 

4) Produk / merek diposisikan sesuai dengan alur cerita 

Penilaian audience pada posisi penempatan produk apakah 

sesuai dengan alur cerita. 

5) Memperhatikan apabila merek yang ditampilkan telah 

dikenal. 

Intensitas audience dalam memperhatikan produk di film 

yang telah dikenali. 

6) Memperhatikan ketika pemeran menggunakan produk. 

Apakah audience memperhatikan ketika pemeran 

menggunakan produk yang ada pada film. 
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b. Variabel Penerimaan (Y2) 

 Germer (2009) mendefinisikan penerimaan sebagai sikap 

seorang individu yang menunjukkan perasaan mampu menerima 

dan bahagia atas segala kelebihan dan kekurangan yang ada tanpa 

merasakan ketidaknyamanan terhadap dirinya sendiri. Menurut 

Argan et. al (2007) penerimaan audience mengacu kepada 

kepuasan penonton secara umum terhadap konten film yang berisi 

penerapan penempatan produk selama film berlangsung. 

Penerimaan adalah dimensi untuk menilai bagaimana audience 

menerima adanya product placement dalam film AADC2. 

Indikator yang digunakan berdasarkan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Agustina (2014). Indikator dari dimensi 

penerimaan adalah : 

1) Ditampilkannya product placement adalah hal yang wajar. 

Audience merasa wajar akan adanya penampilan produk 

dalam film. 

2) Setuju dengan adanya product placement. 

Audience setuju dengan adanya penempatan produk selama 

penanyangan film. 

3) Iklan akan lebih baik dengan dukungan product placement. 

Penempatan produk dalam film dapat meningkatkan 

periklanan. 

4) Produk yang ada memiliki kontribusi dalam pembuatan film. 
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Penempatan iklan dalam film mendukung alur cerita film. 

5) Ditempatkannya produk adalah hal yang etis. 

Penempatan produk selama pemutaran film AADC2 

merupakan hal yang wajar dan etis. 

6) Tidak ada salahnya menempatkan produk yang tidak 

menganggu jalan cerita film. 

Audience setuju bahwa penempatan produk dalam film 

AADC2 tidak menjadi masalah selama tidak mengganggu 

alur cerita. 

c. Variebel Referensi (Y3) 

 Referensi adalah rujukan suatu informasi yang dilakukan 

seseorang untuk mendapatkan informasi. Menurut Argan et. al 

(2007) referensi audience mengacu kepada ketertarikan audience 

untuk mencari lebih jauh informasi produk berdasarkan penempatan 

produk yang ada pada film. Referensi merupakan dimensi untuk 

menilai ketertarikan audience terhadap product placement yang 

digunakan dalam film AADC2. Indikator yang digunakan 

berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustina 

(2014). Indikator dari dimensi referensi adalah : 

1) Memilih membeli produk yang ditampilkan. 

Audience termotivasi untuk membeli produk yang 

diiklankan dari film. 
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2) Merasa tertarik dengan produk yang digunakan oleh 

pemeran film. 

Audience tertarik dengan produk yang digunakan oleh para 

pemain atau sengaja ditempatkan di film. 

3) Opini dipengaruhi oleh pemeran film yang menggunakan 

produk. 

Produk yang diiklankan pada film mempengaruhi persepsi 

audience terhadap produk tersebut. 

4) Mencari tahu lebih jauh tentang produk yang digunakan 

dalam film. 

Penempatan produk dalam film mempengaruhi audience 

untuk mencari tahu produk yang diiklankan. 

5) Tertarik dengan produk jika digunakan oleh pemeran 

favorit. 

Keterkarikan audience kepada suatu produk dipengaruhi 

oleh pemeran yang menggunakannya. 

d. Variabel Etika dan Regulasi (Y4) 

 Etika adalah sebuah studi tentang formasi nilai-nilai moral 

dan prinsip-prinsip benar dan salah (Altschull, 1990). 

Sedangkan regulasi adalah seperangkat aturan yang berisikan 

aturan-aturan dan segala aspeknya yang terkait. Menurut Argan 

et. al (2007) etika dan regulasi mengacu kepada ketergangguan 

audience terhadap product placement yang ada pada film atau 
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video. Pada penelitian ini, etika dan regulasi merupakan 

dimensi untuk menilai etika dan aturan dalam product 

placement yang ada pada film AADC2. Indikator yang 

digunakan berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Agustina (2014). Indikator dari dimensi etika dan regulasi 

adalah : 

1) Product placement dalam film seharusnya dilarang. 

Penempatan produk selama penayangan film apakah 

dilarang atau sebaliknya. 

2) Penempatan produk dalam film merusak jalan cerita. 

Penempatan produk menurut audience dapat merusak jalan 

cerita film AADC2 yang sedang ditayangkan. 

3) Terganggu melihat film yang digunakan sebagai sarana 

promosi. 

Audience merasa terganggu atau sebaliknya akan tayangan 

promosi produk selama pemutaran film AADC2. 

4) Tidak memperhatikan produk ketika menonton film, namun 

merasa akan dapat mengingatnya apabila ada yang 

bertanya. 

Audience memperhatikan produk atau merek selama 

menonton film, karena mereka mampu mengingat produk 

yang ditayangkan ketika ada orang yang bertanya atau 

sedang berdiskusi. 
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5) Terganggu apabila dalam film, merek / produk ditampilkan 

terlalu sering.  

Penempatan iklan yang terlalu sering apakah menganggung 

audience dalam menikmati film. 

2. Variabel Frekuensi Menonton (X1) 

 Frekuensi menonton adalah banyaknya intensitas menonton 

audience terhadap suatu film. Intensitas adalah banyaknya kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dalam waktu tertentu (Apollo dan Ancok, 

2003). Variabel ini bertujuan untuk mengukur berapa kali audience 

menonton film AADC2 dengan skala nominal yakni :  

a. satu kali  

b. dua kali 

c. tiga kali atau lebih. 

3.  Variabel Kenyamanan Menonton (X2) 

 Kenyamanan adalah suatu kondisi perasaan seseorang yang merasa 

nyaman berdasarkan persepsi masing-masing individu (Kolcaba, 2003). 

Menurut Agustina (2014) kenyamanan menonton berkaitan dengan 

bagaimana audience menikmati suatu video musik yang tengah diputar. 

Variabel ini diukur menggunakan skala semantik diferensial dengan dua 

kutub yang berlawanan. Indikator yang digunakan adalah :  

a. Memacu Semangat / Membuat Tidak Semangat  

Apakah film AADC2 mampu membuat audience terpacu untuk 

semangat menonton atau sebaliknya. 
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b. Cerita Menarik / Cerita Datar 

Apakah audience merasa bahwa cerita yang disajikan menarik 

atau sebaliknya. 

c. Alur Cerita Cepat / Alur Cerita Lambat 

Apakah audience setuju alur cerita film berjalan dengan cepat atau 

sebaliknya. 

d. Menghanyutkan / Membosankan 

Apakah film AADC2 dapat membuat audience tidak bosan 

selama pemutaran film atau sebaliknya. 

e. Membuka Mata / Membuat Kantuk  

Apakah film tidak membuat mereka mengantuk atau sebaliknya. 

f. Bahagia / Sedih 

Apakah film dapat membuat perasaan mereka bahagia atau 

sebaliknya. 

g. Gambar Bagus / Gambar Jelek 

Apakah gambar atau visual pada film yang disajikan bagus atau 

sebaliknya. 

h. Suara Bagus / Suara Jelek 

Apakah kualitas suara pada film yang disajikan bagus atau 

sebaliknya 

F. Jenis Data 

Data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang berkaitan dengan 

kepentingan penelitian yang dilakukan atau dengan kata lain bahwa data 
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merupakan informasi yang diperlukan dalam suatu proses penelitian. Adapun 

sumber data yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Menurut Widayat (2004) data primer adalah data yang dikumpulkan 

untuk riset yang sedang berjalan dan data yang diperoleh langsung dari 

lapangan yaitu dari hasil kuisioner. Data primer merupakan data yang 

langsung diperoleh dari obyek penelitian. Data yang diambil adalah hasil 

jawaban responden berkaitan dengan sikap audience atas product 

placement dalam film Ada Apa Dengan Cinta 2. 

2. Data Sekunder 

Menurut Widayat (2004) data skunder adalah data yang dikumpulkan 

tidak hanya untuk keperluan suatu riset tertentu saja. Data ini 

dikumpulkan oleh pihak lain dan peneliti adalah pihak kedua yang 

menggunakan data tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini berasal 

dari dokumentasi dan sumber internet tentang film Ada Apa Dengan 

Cinta 2. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data beserta masing-masing 

perangkat pengumpul data dalam penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini 

metode pengumpulan yang digunakan yaitu : 

1. Kuesioner (angket) 
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Teknik angket merupakan suatu pengumpulan data dengan 

memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan/pernyataan kepada 

responden mengenai sikap audience pada product placement dalam film 

Ada Apa Dengan Cinta 2. Penelitian ini mengggunakan daftar pertanyaan 

bersifat tertutup, dimana alternatif jawaban telah disediakan. 

2.  Dokumentasi dan Internet 

 Pengumpulan data sekunder yaitu melalui teknik dokumentasi dan 

internet, langkah ini berupa kegiatan mengumpulkan data-data sekunder 

yang dianggap berhubungan dengan penelitian yaitu mengenai data 

dokumentasi penanyangan film dan berita di internet pada film Ada Apa 

Dengan Cinta 2. 

 

H. Skala Pengukuran 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seorang atau kelompok orang atau fenomena sosial. Dengan skala likert maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen 

yang dapat berupa pertanyataan dan pernyataan, Sugiono (2004:86). Jawaban 

dari setiap item sebuah penelitian yang digunakan skala Likert yaitu dengan 

mengunakan lima skor penilaian, yakni Jawaban Sangat Setuju (skor 5), 

Jawaban Setuju (skor 4), Jawaban Netral (skor 3), Jawaban Tidak Setuju 

(skor 2), dan Jawaban Sangat Tidak Setuju (skor 1).  
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Skala selanjutnya yang digunakan pada penelitian ini adalah semantik 

diferensial yaitu skala untuk mengukur sikap, tersusun dalam satu garis 

kontinum di mana jawaban yang sangat positif terletak dibagian kanan garis, 

dan jawaban yang sangat negative terletak dibagian kiri garis. Dalam 

penelitian, skala semantik diferensial dapat digunakan untuk mengetahui 

bagaimana pandangan seseorang terhadap suatu obyek atau konsep apakah 

sama atau berbeda (Nazir, 2009).  

Dalam penelitian ini akan digunakan skala likert untuk variabel sikap 

audience terhadap product placement, selanjutnya menggunakan skala 

semantik diferensial pada variabel kenyamanan menonton dan frekuensi 

menonton. 

 

I. Rentang Skala 

Analisa deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2012).  Analisis deskriptif 

dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang 

telah diajukan. Dalam mengukur hipotesis penelitian ini, rumus yang 

digunakan untuk mengukur rentang skala adalah : 

    
        

 
  

  Dimana : 

 n = Jumlah sampel 
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 m = Jumlah alternatif item 

 Pada penelitian ini akan menggunakan 100 responden, maka berdasarkan 

rumus tersebut, maka diperoleh jumlah rentang skala sebagai berikut : 

 Rs = 100 (5-1)/5 = 80 

 Hasil perhitungan ada pada tabel 3.1 rentang skala dibawah ini. 

Tabel 3.1 Rentang Skala 

No Rentang 

Skala 

Kenyamanan 

Menonton 

Perhatian Penerimaan Referensi Etika dan 

Regulasi 

1 100 - 180 Sangat 

Tidak 

Nyaman 

Sangat 

Tidak 

Perhatian 

Sangat 

Tidak 

Menerima 

Sangat 

Tidak 

Ingin 

Mencoba 

Sangat Tidak 

Menganggu 

2 181 - 260 Tidak 

Nyaman 

Tidak 

Perhatian 

Tidak 

Menerima 

Tidak 

Ingin 

Mencoba 

Tidak 

Menganggu 

3 261 - 340 Netral Netral Netral Netral Netral 

4 341 – 420 Nyaman Perhatian Menerima Ingin 

Mencoba 

Menganggu 

5 421 - 500 Sangat 

Nyaman 

Sangat 

Perhatian 

Sangat 

Menerima 

Sangat 

Ingin 

Mencoba 

Sangat 

Menganggu 
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J. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2006) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Uji 

validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen dalam 

mengukur variabel penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan mengajukan 

butir-butir pernyataan kuesioner yang nantinya diberikan kepada responden. 

Suatu instrumen yang valid memiliki validitas tinggi, sebaliknya instrumen 

yang tidak valid berarti mempunyai validitas yang rendah. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan 

atau dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Pada penelitian ini, digunakan validitas dengan menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA). Menurut Ghozali (2011), 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) digunakan untuk menguji apakah 

indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. 

Hal ini ditunjukkan dengan muatan faktor item yang tinggi di hanya satu 

faktor yang seharusnya diukur saja dan bermuatan faktor rendah pada faktor 

rendah yang diukur oleh item-item lain. Butir-butir pertanyaan yang 

mempunyai faktor  loading  yang valid yaitu ≥0,5 menunjukkan bahwa 

indikator-indikator yang ada merupakan satu kesatuan alat ukur yang 

mengukur suatu konstruk yang sama dan dapat memprediksi apa yang 

seharusnya dapat diprediksi. 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji realibilitas digunakan untuk menguji sejauh mana instrument 

tersebut dapat diberikan hasil yang relatif sama bisa dilakukan pengukuran 

kembali terhadap subyek yang sama. Suatu instrumen yang mempunyai 

realibilitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen tersebut memiliki 

kehandalan untuk digunakan suatu pengukuran. Suatu alat ukur yang 

mantab tidak berubah-rubah pengukurannya, artinya meskipun alat itu 

digunakan berkali-kali akan memberikan hasil yang hampir serupa.  

Dalam penelitian ini, realibilitas diukur dengan metode konsistensi 

internal dengan teknik realibilitas Alpha (Arikunto, 2006:192). Dengan 

rumus sebagai berikut: 

  [
 

   
]    

∑  
 

  
    

Dimana : 

k = Banyaknya belahan tes 

sj2 = Varian belahan j; j= 1,2,…..k 

sx2 = Varians skor tes 

Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas instrumen 

diatas 0,6 atau 60%, berarti terdapat data yang reliabel. Sebaliknya jika 

nilai realibilitas kurang  dari 0,6 atau 60% berarti tidak terdapat data yang 

reliabel. 
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K. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif berhubungan dengan pengumpulan dan 

peringkasan data, serta penyajian hasil peringkasan tersebut (Santoso, 

hal.179). Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan profil dan 

gambaran umum responden. Hal ini akan digunakan peneliti untuk 

melihat beberapa keterkaitan antara poin-poin yang ada dalam kuesioner 

dengan profil responden. Dari analisis statistik deskriptif ini dapat 

diketahui karakteristik responden. Analisis ini juga akan digunakan 

peneliti untuk melihat gambaran umum sikap audience terhadap product 

placement. 

2. Analisis Kovarians Multivariat (MANCOVA) 

Teknik analisis data yang kedua pada penelitian ini yaitu 

menggunakan Analisis Kovarians Multivariat (MANCOVA). 

MANCOVA adalah  analisis  kovarians dimana setidaknya ada dua 

variabel dependen yang dianggap simultan (Raykov & Marcoulides, 

2008). MANCOVA merupakan perpaduan ANCOVA DAN ANOVA 

yang memungkinkan peneliti untuk mengendalikan pengaruh dari satu 

atau lebih kovariat (Salkind, 2010).  

Dalam MANCOVA, peneliti memperkirakan adanya perbedaan 

statistik pada variabel terikat ganda dengan mengelompokkan variabel 

bebas sementara mengontrol variabel ketiga yakni kovariat. Kovariat 

diikutsertakan sehingga dapat mereduksi eror serta adanya analisis yang 
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dilakukan dapat mengeliminasi efek kovariat pada hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat. Dengan demikian, MANCOVA 

bertujuan untuk mengetahui  apakah  terdapat  perbedaan  perlakuan  

terhadap  sekelompok  variabel dependen setelah disesuaikan dengan 

pengaruh variabel konkomitan. 


