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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan

kuantitatif. Alasan peneliti menggunakan  pendekatan ini didasari untuk 

mendapatkan hasil data yang realitas, terpercaya, akurat dan dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya. Karena judul yang diangkat peneliti adalah Respon 

Masyarakat Kota Malang Terhadap City Branding ‘Beautiful Malang’, maka dari 

itu peneliti ingin melihat hubungan variabel yang diteliti apakah mempunyai 

hubungan sebab dan akibat. (Sugiyono, 2016). 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif, yaitu 

penelitian yang digunakan untuk mengetahui secara rinci responden dalam 

merespon ‘Beautiful Malang’ sebagai City Branding Kota Malang. 

Statistik yang digunakan untuk analisa data dalam penelitian ini 

menggunakan statistik deskriptif, yang bermaksud untuk mendeskripsikan dan 

memberi gambaran terhadap objek yang diteliti.  (Sugiyono, Statistika Untuk 

Penelitian, 2017). 

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2002:55). Populasi dalam 
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sebuah penelitian dapat berbentuk apa saja seperti orang, kata-kata, organisasi, 

simbol-simbol dan lainnya. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan populasi masyarakat Kota 

Malang warga RT 01/RW11, Kel. Kasin, Kec. Klojen yang mempunyai KTP Kota 

Malang dan tinggal menetap pada masa penelitian yang berjumlah 43 jiwa (Sumber: 

Kepala Rukun Tetangga 01, RW 11, Kel. Kasin, Kec. Kljen, Kota Malang /Januari 

2018). Karena jumlah ini dibawah dari 100 orang maka peneliti akan menggunakan 

Total Sampling dari seluruh anggota populasi yang berjumlah 43 orang. 

 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling yang di gunakan adalah teknik Probability Sampling. 

Probability sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. (Sugiyono, 2016). Kemudian dari teknik ini peneliti 

menggunakan metode Total Sampling. Alasan peneliti menggunakan metode Total 

Sampling karena jumlah populasi yang berjumlah dibawah dari 100 orang, maka 

peneliti akan menjadikan anggota sampel sebanyak 43 orang menjadi responden 

dalam penelitian ini sebagai sumber data peneliti.  

 

D. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Penelitian 

ini akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner atau angket. 

Menurut Arikunto dalam Hamdi (2015:49) angket atau kuesioner adalah 
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penyelidikan mengenai suatu masalah yang banyak menyangkut kepentingan 

banyak orang dilakukan dengan cara mengedarkan suatu daftar pertanyaan, 

diajukan secara tertulis kepada sejumlah objek penelitian untuk mendapat jawaban 

atau tanggapan tertulis seperlunya. 

Sedangkan data sekunder dari penelitian ini diperoleh melalui studi 

kepustakaan dengan mengumpulkan informasi mengenai teori dan konsep terkait 

dengan topik penelitian. Studi pustaka dalam penelitian ini bersumber dari literatur 

baik buku, jurnal maupun artikel yang diperoleh melalui internet. 

 

E. Uji Validitas 

Uji validitas dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana sebuah instrumen 

penelitian mampu mengukur apa yang hendak diukur dalam sebuah penelitian 

(Kriyantono, 2006:142). Uji validitas juga menentukan kualitas instrumen riset 

melalui kesahihan data yang dikumpulkan saat riset. 

Pada riset kuantitatif, uji validitas dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu: 

validias konstruk, validitas isi, validitas prediktif, validitas eksternal dan validitas 

rupa (Singarimbun & Effendi, 1989 : 124). Penelitian ini akan menggunakan 

validitas konstruk untuk menguji sampai sejauh mana instrumen penelitian ini dapat 

mengukur konsep yang hendak diukur. Validitas konstruk dilakukan dengan cara 

mencari definisi-definisi konsep yang dikemukakan para ahli yang tertulis dalam 

literatur (Singarimbun & Effendi,1989:125). 

Uji validitas dilakukan terhadap 30 kuesioner dengan menggunakan analisis 

pearson test. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan nilai angka rhitung 
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dengan nilai korelasi tabel (rtabel), dimana derajat kebebasan n-2. Dengan sampel 

sejumlah 20 responden, maka nilai derajat kebebasan (dk) = 28. Tingkat keyakinan 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan model derajat kebebasan dua arah yakni 

sebesar 99%, sehingga pengujian ini memiliki toleransi kesalahan (α) sebesar 1% 

maka didapatkan nilai r tabel adalah 2,53. Apabila angka rhitung > 2,53 maka item 

kuesioner dinyatakan valid, namun jika, angka rhitung 2.53 maka item kuesioner 

dinyatakan gugur atau tidak valid. 

Hasil dari analisa uji validitas yang dapat dilihat pada tabel 3.1 menunjukkan 

nilai koefisien korelasi setiap item pertanyaan > 2,53, dengan nilai signifikansi. 

Dengan demikian maka seluruh item pernyataan dalam kuesioner ini dinyatakan 

valid. 

Tabel 3.1 

Uji Validitas 

 

KETERANGAN N t Hitung t_0,01 t Hitung > t Tabel 

KOGNITIF 1 20 83,563 2.53 Valid 

KOGNITIF 2 20 91,914 2.53 Valid 

KOGNITIF 3 20 103,094 2.53 Valid 

KOGNITIF 4 20 145,095 2.53 Valid 

AFEKTIF 1 20 126,210 2.53 Valid 

AFEKTIF 2 20 116,577 2.53 Valid 

AFEKTIF 3 20 117,610 2.53 Valid 

AFEKTIF 4 20 145,095 2.53 Valid 

KONATIF 1 20 120,930 2.53 Valid 

KONATIF 2 20 105,041 2.53 Valid 

KONATIF 3 20 89,397 2.53 Valid 

KONATIF 4 20 145,095 2.53 Valid 
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F. Uji Realibiltas 

Uji realibilitas merupakan kemampuan sebuah instrument penelitian 

menunjukkan kestabilan dan konsistensi dalam mengukur konsep. Pengujian 

realibiltas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan nilai Cronbach Alpha, 

menurut Nunnally (1994) dimana ketentuannya jika nilai cronbach alpha > 0,70 

maka akan dikatakan reliabel.  Dari hasil pengujian realibilitas kuesioner penelitian 

ini, diperoleh hasil yang tertera pada tabel berikut : 

1. Uji Reliabilitas Dimensi Kognitif  

Tabel 3.2 

Reliability Statistics Kognitif 

 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

,942 ,943 4 

Sumber Data : Output SPPS 24, 2018 

 

Tampilan output SPSS menunjukkan bahwa respon masyarakat kota Malang 

terhadap City Brand ‘Beautiful Malang’ memberikan nilai Cronbach Alpha 94,2% 

yang menurut kriteria Nunnally (1994) bisa dikatakan reliabel. 

2. Uji Reliabilitas Dimensi Afektif 

Tabel 3.3 

Reliability Statistics Afektif 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

,970 ,972 4 

Sumber Data : Output SPPS 24, 2018 
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Tampilan output SPSS menunjukkan bahwa respon masyarakat kota 

Malang terhadap City Brand ‘Beautiful Malang’ memberikan nilai Cronbach 

Alpha 97,0% yang menurut kriteria Nunnally (1994) bisa dikatakan reliabel. 

3. Uji Reliabilitas Dimensi Konatif 

Tabel 3.4 

Reliability Statistics Konatif 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

,961 ,962 4 

Sumber Data : Output SPPS 24, 2018 

 

Tampilan output SPSS menunjukkan bahwa Ekuitas City Brand ‘Beautiful 

Malang’ memberikan nilai Cronbach Alpha 96,5% yang menurut kriteria 

Nunnally (1994) bisa dikatakan reliabel. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang bersifat kuantitatif. 

Dalam hal ini, peneliti mengukur data dengan menggunakan skala Likert. Dengan 

memberikan skor dari setiap jawaban yang peneliti peroleh. Pemberian skor ini 

merupakan bentuk dari skala ordinal yang bermaksud ingin membedakan objek 

yang satu dengan yang lainnya dan juga menentukan mana yang lebih besar atau 

lebih kecil. Maka dari itu, setiap jawaban akan diberikan skor 1 sampai 5 untuk  

semua item pertanyaan. 

Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Kemudian jawaban tersebut akan 

diberi skor (Sugiyono, 2016): 
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• Setuju/selalu/sangat positif    5 

• Setuju/sering/positif    4 

• Ragu-ragu/kadang-kadang/netral  3 

• Tidak setuju/hamper tidak pernah/negative 2 

• Sangat tidak setuju/tidak pernah  1 

Pada setiap jawaban responden, peneliti akan menarik hasil kesimpulan 

seluruh responden dalam merespon City Branding Beautiful Malang menggunakan 

analisis mean. Nilai mean ini didapatkan dari semua skor yang telah diberikan 

responden dan dicari rerataan jawaban menggunakan SPSS. 

 


