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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil pendekatan penelitian 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang 

menekankan pada fenomena-fenomena yang obyektif dan digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sample-sampel tertentu, teknik pengambilan 

sample pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan (Muslimin : 2016). 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena fokus dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui angka tentang seberapa besar pengaruh iklan 

luar ruang merek OPPO terhadap kesadaran merek Mahasiswa di Malang. 

 

B. Tipe Penelitian 

Sedangkan untuk tipe penelitian itu sendiri di dalam penelitian ini 

menggunakan format eksplanasi. Format eksplanasi dimaksud untuk 

menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau 

menjelaskan hubungan, perbedaan atau pengaruh satu variabel dengan 

variabel lainnya ( Burhan Bungin, 2009, p.38). oleh karena itu pada 

penelitian eksplanasi ini menggunakan sampel serta hipotesis yang dimana 

untuk menguji hipotesis dengan digunakan statistik inferensial. 
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C. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berlangsung selama  kurang lebih satu bulan yatiu 

dari bulan september sampai dengan bulan oktober 2018. 

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Gajayana dan Sumbersari 

tepatnya di empat RT yang diantaranya adalah RT.01, RT. 02, RT. 08 

dan RT.10 . Peneliti memilih lokasi ini yaitu dengan alasan bahwa di 

jalan Gajayana dan jalan Sumbersari ini cukup banyak terdapat 

billboard cetak Oppo yaitu sebanyak 21 billboard. Di sepanjang jalan 

Gajayana dan Jalan Sumbersari ini merupakan arus jalan yang tidak 

terlalu lebar sehingga sering terjadi kemacetan yang dimana jika arus 

lalu lintas mengalami kepadatan maka kecepatan berkendara pun akan 

menjadi lambat. Maksud dari fenomena ini adalah pasti para calon 

konsumen akan  bisa melihat lebih intens papan iklan tersebut 

walaupun hanya beberapa detik. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan penelitian yang dapat terdiri dari 

manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala atau peristiwa sebagai 

data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. 

Dimana populasi itu sendiri merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi karakteristik yang telah 

ditetapkan oleh si peneliti. Berangkat dari pemahaman populasi ini 
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maka peneliti menetukan bahwa populasi dalam penelitian ini adalah 

Mahasiswa yang berada di Malang.  

Pada penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah mahasiswa 

yang kos di dekat jalan raya Gajayana sampai jalan Sumbersari, dimana 

terdapat beberapa RT yang berada di dekat jalan raya terebut 

diantaranya untuk di jalan Sumbersari RT. 04 = 62 mahasiwa, RT.08 = 

76 mahasiswa, RT. 10 = 215 mahasiswa. Untuk yang berada di dekat 

jalan Gajayana beberapa RT yang hampir mendekati jalan raya adalah 

RT.01 = 61 mahasiswa RT.02 = 83 mahasiswa, RT.03 = 23 mahasiswa 

dan RT.04 = 55 mahasiswa (Sumber ketua RT 01, 02, 03, 04 di jalan 

gajayana dan ketua RT 04, 08, dan 10 di jalan sumberari). Peneliti 

hanya mengambil beberapa RT aja yang akan dijadikan sebagai sampel 

yaitu hanya RT 10 dan RT 04 di jalan sumberari dang Rt 01 dan 02 di 

jalan gajayana. Keempat Rt ini dianggap peneliti mewakili dari sampel 

tersebut karena jumlah mahasiswanya yang lebih banyak dibandingkan 

dengan Rt lainnya, selain itu dari keempat Rt ini jumlah populainya 

sebanyak 421 mahasiswa. Alasan peneliti menjadikan mahasiswa yang 

kos yang di dekat jalan gajayana dan sumberari karena lebih tinggi atau 

lebih sering melihat iklan billboard  Oppo yang berjumlah 21 iklan 

billboard ketika mereka melewati jalan ini.  

 

2. Sample 

Sampel merupakan bagiaan dari jumlah dan sifat yang ada di dalam 

sebuah populasi, yang dimana sampel bisa menggambarkan atau 
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mewakili dari populasi tersebut. Jika populasi memiliki jumlah yang 

cukup besar, maka bisa jadi penelitik tidak bisa meneliti semua yang 

ada pada populasi karena adanya keterbatasan waktu, dana serta tenaga 

sehingga peneliti dapat melakukan sampel untuk mewakili dari populasi 

tersebut (Sugiyono, 2015, p.118). 

Penelitian kali ini yang akan dijadikan sebagai sampel adalah 

mahasiswa yang kos didekat dengan jalan Gajayana sampai jalan 

sumberari. Alasan peneliti memilih mahasiswa yang kos di dekat jalan 

raya Gajayana dan sumberari karena mahasiwa frekuensi di dalam 

melihat iklan billboard Oppo ini sangat sering, selain itu mahasiswa 

UIN lebih ring melewati jalur terebut.  

Penelitian kali ini menggunakan teknik sampelnya yaitu 

proportional random sampling, dimana teknik ini digunakan bila 

populasi mempunyai unsur yang tidak homogen dan berstrata 

secara proposional. Masing-masing RT diambil sampel dengan 

jumlah berbeda, untuk RT 1, 2 dan 4 diambil sampel sebanyak 

20%, sedangkan untuk RT 10 diambil sampel sebanyak 40% 

dengan alan bahwa pada RT 10 inilah yang paling banyak jumlah 

populai mahaiwa yang kos. Dalam menentukan sampel ini peneliti 

menggunakan rumus Slovin yaitu : 

Keterarangan :  

 n : Jumlah Sampel 

N : populasi ( 421 Mahasiswa yang kos di dekat 

jalan raya   
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                                   Gajayana dan jalan Sumbersari) 

e2  :  eror level (tingkat kealahan)  10% (0,1) 

1           : nilai konstan 

 

  n =        N  

         1 + ( N. e2) 

  n =       421  

         1 + ( 421. 0,12) 

  n =       421  

         1 + ( 421. 0,01) 

  n =       421  

         1 + (4,21) 

  n =       421  

             5,21 

    n = 80,046 

    n = 80   

jadi, setelah dihitung dengan menggunakan rumus dari Slovin 

didapatkan hasil yaitu sebanyak 80,046 dan dibulatkan menjadi 80 

responden yang akan dijadikan sampel. 

 

E.   Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan sebuah cara atau teknik 

untuk mendapatkan sebuah data-data yang akan diperlukan di dalam 

sebuah proses penelitian. Metode pengumpulan data ini harus 



56 
 

memenuhi sistematis dari prosedur-prosedur yang telah ditetapkan agar 

mendapatkan data yang valid atau akurat. Pada penelitian ini metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu metode Survey Bevariat 

dengan tujuan yaitu untuk  mengukur pengaruh antara variabel X yaitu 

iklan billboard oppo terhadap variabel Y yaitu brand awarrnes 

mahasiswa yang kos di sepanjang jalan Gajayana sampai jalan 

sumbersari. 

Instrumen penelitian ini menggunakan kuisioner dalam bentuk 

angket, dimana menggunakan sistem angket tertutup. Angket tertutup 

ini menyuguhkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti secara 

sistematis. Kemudian pilihan-pilihan yang jawaban yang disuguhkan 

adalah sesuai dengan pemilihan jawaban oleh si peneliti tersebut, 

sehingga para responden hanya bisa memilih jawaban yang mendekati 

pilihan paling tepat yang dirasakan oleh responden itu sendiri. 

 

F. Uji Validitas 

        Menurut Soegoto, Eddy Soeryanto (2009), validitas alat ukur 

mempunyai maksud suatu skala pengukuran dikatakan valid jika skala 

tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Terdapat tiga tipe validitas pengukuran yang perlu diketahui 

diantaranya adalah validitas isi. Validitas isi merupakan tingkatan 

dimana point-poin yang mencerminkan wilayah atau daerah yang 

hendak diteliti. Suatu daerah atau domain konsep tertentu bisa saja tidak 
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dapat dihitung semua dimensinya karena bisa jadi domain konsep 

tersebut memiliki atribut yang banyak. 

Kedua adalah validitas konstruk yang dimana mencerminkan 

tingkatan skala merupakan konsep yang hendak diukur. Terdapat dua 

aspek di dalam validitas konstruk yaitu alamiah bersifat teoritis dan 

statistik. Terakhir adalah validitas kriteria yang merupakan masalah 

tingkatan skala yang digunakan dapat memprediksi suatu variabel yang 

telah dirancang kriterianya.  

Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi dari SPSS. Pengujian validitas dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan setiap skor item dengan skor total menggunakan 

teknik Korelasi Pearson (Product Moment). Kriteria pengujian 

menyatakan apabila koefisien korelasi (riT) ≥ korelasi table (rtabel) 

berarti item kuesioner dinyatakan valid atau mampu mengukur variabel 

yang diukurnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul 

data.  

 

G. Uji Reliabilitas 

        Pengujian reliabelitas instrumen dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi dari SPSS. Reliabilitas alat ukur menunjuk pada adanya 

konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu yang 

diperoleh dari alat ukur yang kita buat (Soegoto, Eddy Soeryanto. 2009. 

P123). Di dalam teknik pengukuran ini menggunakan pengukuran sekali 

saja ( one shot ).  Kemudian hasilnya harus dibandingkan dengan 
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pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara jawaban dan pertanyaan. 

Pengukuran reliabilitas melalui statistik ini ditentukan oleh koefisien 

reliabilitas alpha dari cronbach. Soegoto, Eddy Soeryanto (2009). 

Pengujian reliabilitas variabel dimaksudkan untuk mengetahui 

kehandalan dan konsistensi instrumen penelitian sebagai alat untuk 

mengukur variabel yang diukurnya. Pengujian reliabilitas menggunakan 

teknik Cronbach’s Alpha. Kriteria pengujian menyatakan apabila koefisien 

Cronbach’s Alpha ≥ 0.6 berarti item kuisioner dinyatakan reliabel atau 

konsisten dalam mengukur variabel yang diukurnya. 

 

H. Pengujian Asumsi Klasik 

1. Asumsi Normalitas 

Pengujian asumsi normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi variabel residual berdistribusi normal atau tidak. Pada 

analisis regresi linier diharapkan residual berdistribusi normal. Untuk 

menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui 

melalui pengujian Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujian menyatakan 

apabila probabilitas yang dihasilkan dari pengujian Kolmogorov-Smirnov 

≥ level of significant (α=5%) maka residual dinyatakan berdistribusi 

normal. 

2. Asumsi Heteroskedastisitas 

     Pengujian asumsi heteroskedastisitas digunakan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi variabel residual memiliki ragam 

yang homogen atau tidak. Pada analisis regresi linier diharapkan residual 
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memiliki ragam yang homogen. Pengujian asumsi heterokedastisitas dapat 

dilihat melalui Park Test. Kriteria pengujian menyatakan apabila 

probabilitas yang dihasilkan dari pengujian Park Test ≥ level of significant 

(α=5%) maka residual dinyatakan memiliki ragam yang homogen. 

 

I. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif di dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi 

variabel yang menggambarkan jawaban atau penilaian dari responden 

atas jawaban dariangket yang disajikan. 

2. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang dimana data yang 

didapatkan akan diuji dengan pendekatan statistik inferensial.  Dalam 

menganalisis data penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana, 

yang dirumuskan sebagai berikut : (Kriyantono. 2007 :180). 

 

Y     = a + b X 

Keterangan : 

Y  : Variabel tidak bebas (subjek dalam variabel 

tak bebas) 

 X :Variabel bebas (subjek variabel independen 

yang mempunyai nilai tertentu) 

 A  : Nilai konstan atau harga Y bila X =0 
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  B   :koefisien regresi yaitu angkat peningkatan 

atau penurunan variabel dependen yang 

didasarkan pada variabel independen. Bila b 

(+) maka naik, bila (-) maka terjadi 

penurunan. 

3. Uji Koefisien Determinan 

Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui besarnya 

kemampuan variabel independen dalam merepresentasikan variabel 

dependen. Koefisien determinasi dapat diketahui melalui nilai R square. 

 

J. Uji Hipotesis  

1. Uji Hipotesis Simultan 

Pengujian hipotesis simultan digunakan untuk menguji ada tidaknya 

pengaruh variabel independen secara simultan (bersama-sama) terhadap 

variabel dependen. Kriteria pengujian menyatakan apabila statistik uji F ≥ 

F tabel atau probabilitas ≤ level of significance (a) maka terdapat pengaruh 

signifikan secara simultan (bersama-sama) terpaan iklan luar ruang 

terhadap kesadaran merek.  

2. Uji Hipotesis Parsial 

Pengujian hipotesis parsial digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh variabel independen secara parsial (individu) terhadap 

variabel dependen. Kriteria pengujian menyatakan apabila statistik uji t ≥ t 

tabel atau probabilitas ≤ level of significance (a) maka terdapat pengaruh 
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signifikan secara parsial (individu) terpaan iklan luar ruang terhadap 

kesadaran merek. 
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