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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan tingkat eksplanasinya, maka penelitian ini tergolong jenis 

penelitian eksplanatori, yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan 

kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel 

dengan yang lain. Sedangkan karakteristik penelitian ini bersifat replikasi, 

sehingga hasil uji hipotesis harus didukung oleh penelitian-penelitian 

sebelumnya, yang diulang dengan kondisi lain yang kurang lebih sama 

(Sugiyono, 2012:21). Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

terpaan iklan Indoeskrim versi Legenda Nusantara terhadap minat beli.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang digunakan 

untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesa yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:14).  

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Ilmu 

Komunikasi angkatan 2016 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 

masih aktif kuliah, dan pernah menonton tayangan iklan Indoeskrim versi 

Legenda Nusantara di media elektronik (televisi, internet). Adapun 

berdasarkan keterangan dari pihak Prodi Ilmu Komunikasi bahwa jumlah 
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mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2016 UMM yang masih aktif kuliah 

adalah sebanyak 270 orang. Namun jumlah populasi tersebut hanya 

memenuhi dua dari tiga kriteria yakni mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 

2016 UMM dan masih aktif kuliah. Sementara jumlah populasi yang 

memenuhi kriteria pernah menonton tayangan iklan Indoeskrim versi 

Legenda Nusantara di media elektronik (televisi, internet) tidak diketahui 

jumlahnya secara pasti. 

Sampel dalam penelitian ini adalah total mahasiswa Ilmu Komunikasi 

UMM, angkatan 2016, masih aktif kuliah, dan pernah menonton tayangan 

iklan Indoeskrim versi Legenda Nusantara di media elektronik (televisi, 

internet). Pengambilan sampel dalam penelitian ini mengacu pada pendapat 

Arikunto (2010:112) bahwa jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya 

diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat 

diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari: (a) 

kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana, (b) sempit luasnya 

wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini menyangkut banyak 

sedikitnya data, (c) besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh peneliti. Oleh 

karena jumlah populasi mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UMM angkatan 

2016 sebanyak 270 orang, dimana jumlah tersebut lebih dari 100 maka 

diambil sampel sebanyak 15% dari jumlah populasi tersebut. Jadi jumlah 

sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 36 orang (13,3% x 270 orang) 

mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM angkatan 2016. 

Seperti yang telah disebutkan di atas, keberadaan dan jumlah anggota 

populasi dalam penelitian ini tidak dapat diketahui secara pasti. Oleh karena 
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anggota populasinya tidak diketahui secara pasti mengenai siapa saja dan 

berapa banyak, maka tidak mungkin mengambil sampel dari populasi tersebut 

secara adil atau acak. Oleh karena tidak memberi peluang yang adil, yang 

sama, kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel, maka teknik 

pengambilan sampel dari populasi tak terhingga dan tidak jelas dalam 

penelitian ini menggunakan nonprobability sampling, yaitu cara pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang yang sama kepada setiap anggota untuk 

terambil sebagai sampel, atau cara pengambilan sampel yang tidak acak 

(Hartono, 2011:53). 

Dalam penelitian ini teknik nonprobability sampling yang digunakan 

adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Teknik purposive sampling adalah teknik mengambil 

sampel yang dilakukan secara sengaja dan telah sesuai dengan semua 

persyaratan sampel yang akan diperlukan (Sugiyono, 2012:126). Adapun 

pertimbangan atau kriteria sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Ilmu Komunikasi FISIP UMM, angkatan 2016, masih aktif kuliah, dan 

pernah menonton tayangan iklan Indoeskrim versi Legenda Nusantara di 

media elektronik (televisi, internet). Oleh karena itu diberikan pertanyaan 

screening dalam kuesioner untuk memastikan penelitian ini agar diperoleh 

sampel yang memenuhi kriteria populasi tersebut. Penelitian dilakukan 

selama 3 (tiga) hari dan memperoleh responden yang cocok sebagai sampel 

penelitian sebanyak 36 orang mahasiswa yang memenuhi kriteria yaitu 

mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM angkatan 2016, masih aktif kuliah, dan 



37 

 

 
 

pernah menonton tayangan iklan Indoeskrim versi Legenda Nusantara di 

media elektronik (televisi, internet). 

 

C. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual pada masing-masing variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Terpaan media adalah banyaknya informasi yang diperoleh melalui media, 

yang meliputi frekuensi, atensi dan durasi penggunaan pada setiap jenis 

media yang digunakan (Rakhmat, 2004:66).  

2. Periklanan adalah komunikasi non individu dengan sejumlah biaya, melalui 

berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga nirlaba serta 

individu. Iklan diartikan sebagai bentuk prestasi non personal yang dibayar 

oleh sponsor untuk mempresentasikan gagasan atau ide promosi dari barang 

atau jasa tertentu (Rangkuti, 2009:23).  

3. Iklan Indoeskrim versi Legenda Nusantara adalah iklan yang memasarkan 

produk es krim dengan merek Indoeskrim yang sempat viral. Iklan ini sukses 

membuat orang tertawa dengan gaya khas sinetron kolosal yang menceritakan 

kisah legenda yang pernah ada di Nusantara (Agung, 2017). 

4. Minat beli merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek 

yang menunjukkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian (Kotler 

& Keller, 2012:15).  

5. Dimensi minat beli digambarkan melalui model stimulasi AIDA, yaitu: a) 

Perhatian (Attention), dimana dalam tahap ini masyarakat mengenal produk 

karena sudah mendengar atau melihat promosi yang dilakukan perusahaan; b) 
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Ketertarikan (Interest), dimana pada tahap ini masyarakat tertarik pada 

produk yang ditawarkan karena promosi yang dilakukan perusahaan berhasil 

diterima oleh konsumen; c) Hasrat (Desire), dimana dalam tahapan ini 

masyarakat maju satu tingkat dari sekadar tertarik akan produk yang ditandai 

dengan hasrat yang kuat dari masyarakat untuk membeli dan mencoba 

produk; dan d) Tindakan (Action), dimana pada tahap ini, masyarakat yang 

sudah melihat atau mendengar tentang promosi tersebut dan telah melewati 

tahap desire untuk benar-benar mewujudkan hasratnya membeli produk 

(Kotler dan Keller, 2012:503).   

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional masing-masing variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Terpaan iklan Indoeskrim, adalah intensitas keadaan mahasiswa yang 

terkena iklan Indoeskrim versi Legenda Nusantara yang ditayangkan di 

media elektronik. Indikator terpaan iklan Indoeskrim meliputi frekuensi, 

durasi, dan atensi yang dipergunakan oleh mahasiswa dalam menonton 

tayangan iklan Indoeskrim versi Legenda Nusantara di media elektronik.  

2. Minat beli, adalah suatu sikap senang yang timbul setelah mahasiswa 

menerima rangsangan dari iklan produk Indoeskrim versi Legenda 

Nusantara yang dilihatnya sehingga menimbulkan dorongan dalam dirinya 

untuk merencanakan pembelian produk tersebut. Indikator minat beli 

terdiri dari perhatian (attention), ketertarikan (interest), hasrat (desire), dan 

tindakan (action). 
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Variabel terpaan iklan Indoeskrim dan minat beli diukur dengan skala 

Likert, yaitu skala dipergunakan untuk mengetahui setuju atau tidak setujunya 

responden atas pernyataan yang disediakan dalam kuesioner. Skala Likert 

diberi skor (scoring) sebagai berikut: 

1. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1, menyatakan sangat 

tidak setuju dengan item pernyataan dalam kuesioner. 

2. Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, menyatakan tidak setuju dengan 

item pernyataan dalam kuesioner. 

3. Jawaban Cukup Setuju (CS) diberi skor 3, menyatakan cukup setuju 

dengan item pernyataan dalam kuesioner. 

4. Jawaban Setuju (S) diberi skor 4, menyatakan setuju dengan item 

pernyataan dalam kuesioner. 

5. Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5, menyatakan sangat setuju 

dengan item pernyataan dalam kuesioner 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui pembuatan daftar 

pertanyaan dengan jumlah pilihan jawaban yang telah ditetapkan oleh 

peneliti (Hamidi, 2007:140).  

2. Dokumentasi yaitu penggalian data yang ditempuh dengan mempelajari 

yang merupakan data sekunder. Dokumentasi adalah informasi yang 

berasal dari catatan penting baik lembaga maupun perorangan (Hamidi, 



40 

 

 
 

2004:72). Adapun data yang dimaksud berupa salinan dokumen jumlah 

mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM angkata 2016 yang masih aktif kuliah, 

dan dokumen jurnal-jurnal ilmiah penelitian terdahulu. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Validitas  

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang 

diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 

2011:121).  

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi Pearson 

Product Moment. Hal ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara 

skor butir dengan skor total. Bila harga korelasi (r hitung) di bawah 0,30 (r 

kritis), maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid, 

sehingga harus diperbaiki atau dibuang (Sugiyono, 2011:126). Bila 

koefisien korelasi sama dengan 0,30 atau lebih (paling kecil 0,30), maka 

butir instrumen dinyatakan valid (Sugiyono, 2011:134). Agar hasil 

perhitungan statistik dan pengolahan data dalam uji validitas dengan 

teknik korelasi Pearson Product Moment memberikan hasil yang akurat, 

tepat dan cepat maka digunakan alat bantu komputer Program IBM SPSS 

Statistics 22. 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas dapat dikatakan juga sebagai keterpercayaan, 

keterandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya. Namun 

ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana 

hasil pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2007:4). Instrumen yang 

reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama 

(Sugiyono, 2011:121).  

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik koefisien 

Cronbach Alpha. Untuk menentukan suatu instrumen reliabel atau tidak 

maka bisa menggunakan batas nilai Alpha 0,60. Apabila nilai Alpha lebih 

dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian telah 

reliabel (Priyatno, 2012:187). Agar hasil perhitungan statistik dan 

pengolahan data dalam uji reliabilitas dengan teknik Cronbach Alpha 

memberikan hasil yang akurat, tepat dan cepat maka peneliti menggunakan 

alat bantu komputer Program IBM SPSS Statistics 22. 

3. Pengujian Hipotesis  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Ho : Tidak ada korelasi yang signifikan antara terpaan Indoeskrim versi       

Legenda Nusantara terhadap minat beli pada mahasiswa. 

Hi : Ada  korelasi yang signifikan antara terpaan Indoeskrim versi 

Legenda Nusantara terhadap minat beli pada mahasiswa. 
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Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan 

analisis korelasi Pearson Product Moment. Korelasi Pearson digunakan 

untuk mengetahui ada dan tidaknya hubungan dua variabel, yaitu variabel 

bebas dan variabel tergantung (terikat). Dalam korelasi tidak dibedakan 

antara variabel bebas dan variabel terikat karena fokus pengukuran adalah 

besar kecilnya hubungan antara dua variabel yang dikorelasikan (Sarwono, 

2005:64). 

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya 

korelasi Pearson Product Moment (Sugiyono, 2011:183), yaitu:  

 




))(( 22 YX

XY
rxy  

Dimana:

 
rxy = koefisien korelasi Pearson Product Moment  

X = Skor variabel bebas  

Y = Skor variabel terikat 

Korelasi dapat menghasilkan angka positif (+) atau negatif (-). Jika 

korelasi menghasilkan angka positif, hubungan kedua variabel bersifat 

searah. Searah mempunyai makna jika variabel bebas besar maka variabel 

terikatnya juga besar. Jika korelasi menghasilkan angka negatif, hubungan 

kedua variabel bersifat tidak searah. Tidak searah mempunyai makna jika 

variabel bebas besar maka variabel terikatnya menjadi kecil. Angka 

korelasi berkisar antara 0 s/d 1. Dengan ketentuan jika angka korelasi 

mendekati angka 1, maka hubungan kedua variabel semakin kuat. Jika 
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angka korelasi mendekati angka 0, maka hubungan kedua variabel 

semakin lemah (Sarwono, 2005:64). 

Tabel 1 

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2011:184) 

 

Tingkat signifikansi yang digunakan yaitu α = 0,05. Keputusan 

diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian dengan melihat nilai 

signifikansi korelasi Pearson, dengan kriteria (Sarwono, 2005:67) yaitu:  

a. Apabila probabilitas (nilai Sig. R) < 0,05 maka hubungan kedua 

variabel signifikan sehingga hipotesis penelitian diterima. Artinya ada 

korelasi yang signifikan antara terpaan Indoeskrim versi Legenda 

Nusantara terhadap minat beli mahasiswa. 

b. Apabila probabilitas (nilai Sig. R) > 0,05 maka hubungan kedua 

variabel tidak signifikan sehingga hipotesis penelitian ditolak. Artinya 

tidak ada korelasi yang signifikan antara terpaan Indoeskrim versi 

Legenda Nusantara terhadap minat beli mahasiswa. 

Agar hasil perhitungan statistik dan pengolahan data dalam analisis 

korelasi Pearson Product Moment memberikan hasil yang akurat, tepat 

dan cepat maka digunakan alat bantu komputer Program IBM SPSS 

Statistics 22. 

 


