
28 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah falsafah yang mendasari suatu metodologi riset (Suriasumantri,

2001) dalam Kriyantono (2009). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan positivistik.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan  dalam penelitian ini adalah explanatory research

(penelitian penjelasan). Explanatory research bersifat penjelasan dan bertujuan untuk

menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau

hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh terpaan tayangan web series “Ekspedisi Menebus Janji”

terhadap kesadaran merek pada Traveloka.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Lokasi penelitian ini

dipilih karena peneliti merasa banyak mahasiswa yang menonton tayangan web series

“Ekspedisi Menebus Janji”. Dengan melakukan penelitian di Jurusan Ilmu Komunikasi

Universitas Muhammadiyah Malang diharapkan juga dapat memudahkan peneliti

dalam mengumpulkan hasil penelitian.

D. Definisi Konseptual

1. Variabel

Pengertian variabel menurut Hatch dan Farhady (1981) adalah atribut

seseorang, atau obyek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan
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yang lain  (Sugiyono, 2011:38). Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas 

dan variabel terikat. 

a. Variabel bebas  

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (Sugiyono, 2011:39). Variabel bebas dalam 

penelitian ini yaitu variabel  terpaan tayangan (X). Menurut Jalaluddin 

(2012) dalam Elly dan Ayub (2017:3), terpaan media adalah perilaku 

seseorang atau audiens dalam menggunakan media massa. Terpaan 

media diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang diterpa oleh isi 

media atau bagaimana isi media menerpa audiens. 

b. Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011:39). Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah kesadaran merek (Y). Kesadaran 

merek dalam Andi (2009:165) adalah kemampuan pelanggan untuk 

mengenali atau mengingat kembali sebuah merek dan mengaitkannya 

dengan satu kategori produk tertentu. 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional menurut Andi (2004) memberikan makna pada konstruk atau 

variabel dengan cara menetapkan aktivitas-aktivitas atau operasi yang diperlukan 

untuk mengukurnya. Definisi operasional dari variabel penelitian ini adalah variabel 

bebas (independent variable) yaitu terpaan tayangan web series ‘Ekspedisi Menebus 

Janji” (X), variabel terikat (dependent variable) yaitu kesadaran merek pada Traveloka 

(Y).  
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1. Terpaan Tayangan Web Series Ekspedisi Menebus Janji (X)  

Dalam penjelasan Elvinaro (2004) dalam Elly dan Ayub (2017), untuk 

mengukur terpaan media dapat dilihat dari 3 faktor yaitu frekuensi, durasi, 

dan perhatian. Berikut adalah penjelasan ketiga faktor tersebut pada terpaan 

tayangan Web Series “Ekspedisi Menebus Janji” : 

a. Frekuensi, diukur berdasarkan berapa kali sehari seseorang 

menggunakan media dalam satu minggu, berapa kali seminggu 

seseorang menggunakan dalam satu bulan, serta berapa kali sebulan 

seseorang menggunakan media dalam satu tahun. Dalam hal ini, 

frekuensi adalah parameter untuk mengukur seberapa sering subjek yang 

diteliti menonton tayangan web series “Ekspedisi Menebus Janji”.  

b. Durasi penggunaan media, diukur berdasarkan berapa lama khalayak 

menggunakan media dan mengikuti suatu program. Dalam hal ini, durasi 

adalah parameter untuk mengukur jangka waktu seberapa lama subjek 

yang diteliti menonton tayangan web series “Ekspedisi Menebus Janji”.  

c. Perhatian (atensi), proses mental seseorang dalam menyimak suatu 

program. Meliputi menonton dengan melakukan kegiatan lain, 

menonton dengan tidak melakukan kegiatan lain, dan menonton dengan 

melakukan diskusi. Dalam hal ini, perhatian adalah parameter untuk 

mengukur bagaimana subjek yang diteliti menyimak dan dapat 

mengidentifikasi pesan merek saat menonton tayangan web series 

“Ekspedisi Menebus Janji”.  
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2. Kesadaran Merek pada Traveloka (Y)  

Menurut Keller (2003) dalam Siti dan Deviani (2010), indikator-indikator 

adanya kesadaran merek oleh konsumen terdiri dari recall, recognition, 

purchase, consumption. Berikut adalah penjelasan indikator-indikator 

tersebut untuk mengukur  kesadaran merek pada Traveloka  :  

1. Recall yaitu seberapa jauh konsumen dapat mengingat ketika ditanya 

merek apa saja yang mereka ingat. Indikator ini sebagai parameter untuk 

mengukur apakah subjek yang diteliti memahami nama merk Traveloka 

dan mudah mengenali serta menyebutkan nama merk Traveloka.   

2. Recognition yaitu seberapa jauh konsumen dapat mengenali merk 

tersebut termasuk dalam satu kategori tertentu. Indikator ini sebagai 

parameter untuk mengetahui apakah subjek yang diteliti memiliki 

pengetahuan tentang produk (product knowledge) atau mengenali 

karakteristik merk Traveloka.  

3. Purchase yaitu seberapa jauh konsumen akan memasukkan suatu merk 

ke dalam alternatif pilihan ketika mereka akan membeli produk atau 

layanan. Indikator ini sebagai parameter untuk mengetahui apakah 

subjek yang diteliti memilih merk Traveloka sebagai produk yang 

digunakan untuk pemenuhan kebutuhan perjalanan.  

4. Consumption yaitu seberapa jauh konsumen masih mengingat suatu 

merk ketika mereka sedang menggunakan produk atau layanan pesaing. 

Indikator ini sebagai parameter untuk mengetahui apakah subjek yang 

diteliti mengingat merk Traveloka walaupun sedang menggunakan 

produk lain yang sejenis dan pemakaian merk Traveloka secara 

berulang.  



32 
 

Untuk mempermudah pemahaman tentang variabel, indikator, serta butir 

penelitian, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini: 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Indikator Butir 

Terpaan Tayangan 

Web Series “Ekspedisi 

Menebus Janji”  

 

Frekuensi 

Seberapa sering subjek 

yang diteliti menonton 

tayangan web series 

“Ekspedisi Menebus 

Janji”.  

 

1. Menonton web series 

lebih dari satu kali 

 Durasi  

Jangka waktu seberapa 

lama subjek yang diteliti 

menonton tayangan web 

series “Ekspedisi 

Menebus Janji”. 

1. Menonton seluruh 

episode yang tayang 

2. Menonton beberapa 

episode saja 

3. Menonton hingga 

tuntas di setiap 

episode  

 

 Perhatian (atensi) 

Perhatian subjek yang 

diteliti dalam menyimak 

dan dapat 

1. Fokus menonton 

tayangan tanpa 

melakukan aktivitas 

lain  
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mengidentifikasi pesan 

merek, memperhatikan 

adegan, memperhatikan 

model iklan saat 

menonton tayangan web 

series “Ekspedisi 

Menebus Janji”.  

 

 

 

2. Layanan Traveloka 

muncul di setiap 

episode  

3. Layanan Traveloka 

terdiri dari berbagai 

fitur yang 

memudahkan 

4. Pemeran utama yang 

selalu muncul di 

setiap episode Web 

Series “Ekspedisi 

Menebus Janji” 

adalah Arief 

Muhammad 

Kesadaran Merek 

pada Traveloka 

Recall 

memahami nama merk 

Traveloka dan mudah 

mengenali serta 

menyebutkan nama 

merk Traveloka.   

1. Nama merek 

“Traveloka” mudah 

diucapkan 

2. Warna merek 

Traveloka mudah 

diingat dalam benak 

 Recognition 

memiliki pengetahuan 

tentang produk (product 

1. Traveloka adalah 

layanan travel digital 

yang memiliki banyak 

fitur untuk memenuhi 
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knowledge) atau 

mengenali karakteristik 

merk Traveloka.  

 

kebutuhan perjalanan 

dan aktivitas 

2. Traveloka adalah 

merek yang mobile 

friendly  

3. Traveloka adalah 

merek yang disukai 

 Purchase 

memilih merk Traveloka 

sebagai produk yang 

digunakan untuk 

pemenuhan kebutuhan 

perjalanan.  

 

 

1. Traveloka adalah 

layanan yang 

digunakan untuk 

memenuhi keperluan 

perjalanan atau 

aktivitas hiburan 

2. Aplikasi Traveloka 

digunakan untuk 

memudahkan 

mengakses keperluan 

perjalanan atau 

aktivitas hiburan 

 Consumption  

mengingat merk 

Traveloka walaupun 

sedang menggunakan 

produk lain yang sejenis 

1. Traveloka adalah 

layanan yang 

digunakan lebih dari 

satu kali  
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dan pemakaian merk 

Traveloka secara 

berulang. 

 

F. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono 

(2011:93), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, 

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya 

disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala likert, variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik 

tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan. Penilaian terhadap jawaban diberikan sesuai dengan bobot nilai antara 1 

sampai dengn 5. Skala pengukurannya yang bersifat pernyataan positif yaitu : Sangat 

setuju (SS) = 5; Setuju (S) = 4; Netral (N) = 3; Tidak setuju (TS) = 2; Sangat tidak 

setuju (STS) =1. 

 

G. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi penelitian merupakan kelompok unsur-unsur komprehensif dan telah 

ditentukan (perangkat universal) yang berhubungan dengan pertanyaan atau 

hipotesis penelitian (Andi, 2004). Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

dan mahasiswi aktif Jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2014 Universitas 

Muhammadiyah Malang yang pernah menonton tayangan Web Series “Ekspedisi 

Menebus Janji”. Berdasarkan data hasil pra survey peneliti, dari seluruh mahasiswa 
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Ilmu Komunikasi angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Malang yang aktif, 

terdapat 95 orang yang pernah menonton tayangan Web Series “Ekspedisi Menebus 

Janji”. Maka jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 95 orang.  

2. Sampel 

Menurut David dan Vhava (Andi, 2004:156), sampel adalah bagian dari 

populasi yang karakteristiknya tidak berbeda dengan karakteristik populasi. 

Sedangkan Tuckman (Andi, 2004:156) menjabarkan sampel sebagai kelompok 

yang mewakili poupulasi dan berperan sebagai responden. Jumlah populasi dalam 

penelitian ini adalah 95 orang. Dikarenakan jumlah populasi kurang dari 100 orang, 

maka sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan 

seluruh jumlah populasi yaitu 95 orang. Menurut Arikunto (2010:112) dalam 

Kurnia (2012), 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. 

Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2011), 

sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota poupulasi 

digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif 

kecil , kurang dari 30 orang.  
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H. Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2011:137). Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari jawaban responden melalui kuisioner. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data misalnya melalui orang lain atau data dokumenter (Sugiyono, 

2011:137). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data jumlah mahasiswa 

Ilmu Komunikasi angkatan 2014 yang diperoleh dari Biro Administrasi 

Akademik (BAA) Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu data 

sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, karya penelitian ilmiah,  dsb.  

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen  menurut Sugiyono (2011:102) adalah suatu alat yang digunakan 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua 

fenomena ini disebut variabel penelitian. Peneliti menggunakan kuisioner melalui 

form online yaitu Typeform sebagai alat yang digunakan dilapangan. Kuisioner ini 

berupa daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden untuk diisi kemudian 

hasilnya akan digunakan untuk diolah oleh peneliti.  
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I. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas  

Menurut Sugiyono (2011:121) 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. Suatu 

instrumen yang valid dilihat dari perbandingan antara indeks korelasi product 

moment dengan level signifikansi (α) 0.05 atau 5%.  koefisien korelasi product 

moment > r-tabel (α ; n – 2 ) n = jumlah sampel ; nilai sig ≤ α. Apabila nilai 

probabilitas hasil korelasi dibawah 0.05 (5%) atau ≤ 0.05 (5%) maka instrumen 

dinyatakan valid. Sebaliknya apabila probabilitas hasil korelasi diatas 0.05 (5%) 

atau ≥ 0.05 (5%) maka instrumen dinyatakan tidak valid. 

Rumus yang bisa digunakan untuk uji validitas adalah dengan rumus korelasi 

product moment yang dikemukakan oleh Pearson, rumusnya sebagai berikut :  

 𝑟 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑛∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

√[𝑛∑𝑋2−(∑𝑋)2] [(𝑛∑𝑌2−(∑𝑌)2]
  

 Keterangan : 

 n = jumlah responden 

 x = skor variabel ( Jawaban responden) 

 y = skor total dari variabel untuk responden ke –n 

 

2. Uji Reliabilitas   

Menurut Sugiyono (2011:121) instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan 
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data yang sama. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reabel atau tidak bila 

koefisien reliabilitas (r11) > 0,6. Rumus untuk menentukan reliabilitas instrumen 

sebagai berikut : 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −  

∑ℴ𝑏
2

ℴ1
2 ] 

 Keterangan : 

  Α : Reliabilitas instrumen 

  k : Banyak butir soal 

  ∑ℴ𝑏
2 : Jumlah varians butir soal 

 ℴ1
2     : Varians total 

 

J. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial digunakan untuk riset eksplanatif yang bertujuan 

menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel (Kriyantono, 2006). Statistik 

inferensial digunakan bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

populasi (Sugiyono, 2011).  

2. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Jika terdapat data dari dua variabel riset yang sudah diketahui yang mana 

variabel bebas X dan yang mana variabel terikat Y sedangkan nilai-nilai Y lainnya 

dapat dihitung atau diprediksi berdasarkan suatu nilai X tertentu (Kriyantono, 
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2006). Secara umum persamaan regresi sederhana (dengan satu prediktor) dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Sugiyono,2011) : 

Y’ = a + b X 

Keterangan: 

Y : Nilai yang diprediksikan 

a : Konstantan atau bila harga X = 0 

B : Koefisien Regresi 

X : Nilai variabel independen 
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