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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Peneltian

Penelitian ditinjau dari pengambilan datanya, maka penelitian ini 

merupakan penilaian survey. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif, didefinisikan sebagai metedologi riset yang berupaya untuk 

mengkuantifikasi data, dan biasanya menerapkan analisis statistik tertentu 

(Maholtra,2005:161). Dalam penelitian ini, penelitian survey yang dilakukan 

dimaksudkan untuk menganalisis efektivitas iklan melalui media sosial. 

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan kumpulan elemen yang memiliki 

sejumlah karakteristik umum, yang merupakan wilayah penelitian tersebut. 

Atau bisa dikatakan, populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, 

peristiwa atau barang-barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti 

(Widayat,2004:93). Populasi dari penelitian ini adalah konsumen yang 

mengikuti akun Lazada Indonesia pada media sosial Facebook . 

2. Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah nonprobability sampling. Nonprobability sampling merupakan 

metode sampling yang tidak memberikan peluang yang sama bagi seluruh 
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anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2009). 

Tehnik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive 

sampling, dimana sampel terpilih ditentukan dengan memberikan 

pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini yaitu konsumen 

Facebook yang mengikuti akun Lazada Indonesia di Facebook dan 

mengetahui iklan Lazada Indonesia di Facebook yang telah berumur 21 – 

40 tahun dimana pada usia tersebut merupakan umur produktif seseorang 

melakukan kegiatan belanja online. 

Pendapat lain menyatakan bahwa sampel minimum untuk 

penelitian survey atau deskriptif bisa menggunakan jumlah sampel 

sebanyak 100 (Fraenkel dan Wellen, 2008: 92). Maka dengan 

keterbatasan dana, waktu dan tenaga penelitian ini akan menggunakan 

sampel sebanyak 120 sampel agar lebih efektif dan efesien. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini berupa kuisioner yang akan diisi oleh 

para responden yang selanjutnya akan dianalisis. Data primer adalah data 

yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang 

berjalan. Data ini dikumpulkan langsung maupun tidak langsung oleh 

peneliti (Widayat 2004:110). Data primer dalam hal ini adalah usia, sejak 

kapan mengikuti Official Lazada, dengan menggunakan variabel metode 

EPIC emphaty, persuasion, impact, dan communication sebagai bahan 

pertanyaan dalam kuisioner. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan tidak hanya untuk 

keperluan suatu riset saja. Data ini dikumpulkan oleh pihak lain dan 

peneliti adalah pihak kedua yang menggunakan data tersebut Widayat 

(2004:110). Data sekunder dalam penelitian ini berupa jumlah populasi 

yang didapatkan dari informasi situs internet dan jumlah populasi 

pengikut Lazada Indonesia pada Facebook. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuisoner. Metode ini merupakan cara dengan mengumpulkan dari 

pernyataan-pernyataan Widayat (2004:75). Alasan menggunakan metode 

kuisoner ini peneliti ingin mendapatkan informasi dari responden dengan 

jujur dan benar serta memperkecil kesalahan tanggapan atau jawaban yang 

tidak akurat. Prosedur penyebaran kuisoner dalam penelitian ini adalah secara 

online, dengan cara mengirimkan message melalui Facebook kepada sampel 

terpilih yang berisi item kuisoner berupa pertanyaan atau penyataan yang 

berkaitan dengan metode EPIC model. 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Metode yang digunakan dalam mengukur efektivitas iklan Lazada 

pada Facebook yaitu EPIC model dimana dalam metode EPIC terdapat empat 

dimensi utama yaitu:  
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a. Emphaty/empati (X1), dimensi dimana konsumen memberikan informasi 

yang berharga tentang daya tarik suatu merk, penilaian pada iklan yang 

disampaikan berdasarkan kognisi dan afeksi. Indikator empati terdiri dari: 

1) Iklan produk baik (X1.1) (afektif) 

2) Iklan produk menarik perhatian (X1.2)  

3) Perasaan suka/senang terhadap iklan (X1.3)  

4) Keinginan untuk melihat iklan (X1.4)  

b. Persuasion/persuasi (X2), persuasi merupakan perubahan kepercayaan, 

sikap, dan keinginan berperilaku yang disebabkan satu komunikasi 

promosi seperti iklan yang dapat mempengaruhi konsumen. Indikator 

persuasi terdiri dari: 

1) Kepercayaan terhadap iklan (X2.1)  

2) Ingin tahu lebih jauh mengenai produk (X2.2)  

3) Keinginan membeli produk (X2.3)  

4) Iklan lazada pada  facebook  memikat perasaan konsumen (X2.4) 

c. Impact/dampak (X3), menunjukkan apakah suatu merek dapat terlihat 

menonjol dibandingkan merek lain. Dampak yang diinginkan dari hasil 

iklan merupakan jumlah pengetahuan produk yang dicapai konsumen. 

Indikator dimensi dampak terdiri dari: 

1) Tingkat pengetahuan konsumen akan manfaat  produk (X3.1) 

2) Tingkat pengetahuan konsumen akan merek (dibandingkan iklan merk 

lain) (X3.2)   
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3) Tingkat ketertarikan konsumen tentang iklan Lazada yang menjadi 

pilihan utama dalam pembelian  (X3.3) 

4) Tingkat pemahaman (kecepatan memahami)  konsumen terhadap iklan 

Lazada (X3.4) 

d. Communication/komunikasi (X4),  Dimensi komunikasi memberikan 

informasi tentang konsumen dalam mengingat pesan utama yang disampaikan, 

pemahaman kosumen, serta kekuatan kesan yang ditinggalkan pesan tersebut. 

Indikator dalam dimensi komunikasi terdiri dari: 

1) Iklan yang ditampilkan mudah diingat (X4.1) 

2) Pesan yang disampaikan mudah dipahami (X4.2) 

3) Pesan yang disampaikan berisi informasi yang jelas (X4.3) 

4) Gambar yang jelas digunakan menyampaikan isi dari pesan iklan 

(X4.4) 

 

F. Teknik Pengukuran Data 

Teknik pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan skala likert. Menurut Sugiyono (2009), skala Likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi sesorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah 

ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut variabel 

penelitian. Responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan dengan 

jumlah kategori sebanyak lima, dan semua jawaban responden dihitung 

dengan menggunakan skor berikut: 
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1. Jawaban sangat setuju dengan skor lima. 

2. Jawaban setuju dengan skor empat. 

3. Jawaban netral dengan skor tiga. 

4. Jawaban tidak setuju dengan skor dua. 

5. Jawaban sangat tidak setuju dengan skor satu 

 

G. Teknik Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuisioner tersebut. Cara mengukur valid tidaknya menghitung korelasi 

antara skor masing-masing pertanyaan dengan total skor (Ghozali, 2011: 

47). Apabila titik signifikannya kurang dari 0,05 (α) berarti valid, dan jika 

lebih dari 0,05 (α)  maka tidak valid. 

Pertanyaan atau pernyataan untuk tidak valid harus dikeluarkan 

dari kuisioner kemudian dihitung lagi perhitungan korelasinya. Cara 

menguji validitas kuisioner dilakukan dengan menghitung nilai korelasi 

antara data pada masing-masing pertanyaan dengan skor total 

menggunakan rumus teknik korelasi produk moment yaitu sebagai 

berikut: 

  
 (∑   )  (∑ ∑ )

√[ ∑    (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
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Dimana:  

r = koefisien korelasi  

x = skor pertanyaan  

y = skor total  

n = jumlah responden 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner, 

dinyatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011:47). Konsep 

dasar dari reliabilitas adalah identik dengan kekonsistenan, yaitu 

kemampuan alat ukur memberikan nilai yang sesungguhnya (Juanda, 

2009:104). Uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan SPSS yang 

merupakan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik alpha 

Cronbach Suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki alpha Cronbach 

> 0,60 (Ghozali, 2011: 48). 

Rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien alpha adalah 

sebagai berikut (Ghozali, 2011: 48): 

  
  

   (   ) 
 

Dimana:  

α = koefisien reliabilitas 

r = mean korelasi item 

k = jumlah variabel 

l = bilangan konstan 
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H. Teknik Analisis Data 

1. Metode EPIC Model 

Mengukur efektivitas dalam metode EPIC model terdiri dari tiga 

bagian yaitu (Durianto et al, 2003): 

a. Skor rata-rata berbobot. 

Analisis skor rata-rata berbobot dilakukan dengan cara menjumlahkan 

seluruh hasil kali nilai masing-masing bobotnya dibagi dengan jumlah 

total frekuensi. Secara matematis rumus skor rata-rata berbobot dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Durianto et al, 2003: 96): 

 

 ̅  
∑        

  
 

Keterangan: 

 ̅= Rata-rata berbobot 

  = Frekuensi jawaban 

  = bobot jawaban 

b. Rentang skala 

Perhitungan rentang skala dilakukan untuk mengetahui tanggapan 

responden dengan menggunakan nilai skor setiap variabel. Bobot 

alternatif jawaban yang terbentuk dengan menggunakan skala (1-5) 

menggambarkan posisi sangat negatif ke posisi sangat positif. Rentang 

skala dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Durianto et al, 

2003: 99): 
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Keterangan: 

RS= Rentang skala 

R= Bobot terbesar-bobot terkecil 

M= Banyak kategori bobot 

Dari rumus tersebut maka rentang skala dalam penelitian ini yaitu: 

   
   

 
     

Nilai rentang skala sebesar 0,8 akan digunakan ke dalam rentang skala 

keputusan sebagai bahan pengambilan keputusan dari analisis EPIC 

model, pengambilan keputusan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.1. Rentang Skala Keputusan Metode EPIC Model 

No Rentang Skala Keputusan 

1 1,00-1,79 Sangat tidak efektif 

2 1,80-2,59 Tidak efektif 

3 2,60-3,39 Cukup efektif 

4 3,40-4,19 Efektif 

5 4,20-4,99 Sangat efektif 

Sumber: Durianto et al (2003) 

Dari hasil rentang skala dapat diketahui skor kumulatif pada masing-

masing dimensi, penilaian skor kumulatif masing-masing dimensi 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 3.1 Skor Kumulatif Rata-Rata 

1,00 4,99 4,20 3,40 2,60 1,80 

SE STE TE CE E 
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Perhitungan terakhir dalam EPIC model yaitu menentukan nilai EPIC 

rate dengan rumus sebagai berikut (Durianto et al, 2003): 

          
                                     

 
 

Keterangan : 

Xempati  = Skor rata-rata berbobot empati 

Xpersuasi  = Skor rata-rata berbobot persuasi 

Xdampak  = Skor rata-rata berbobot dampak 

Xkomunikasi = Skor rata-rata berbobot komunikasi 

N   = Jumlah X yang digunakan 


