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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 

tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil 

lokasi di Cafe DeDuren yang beralamat di Jln Ardimulyo 14 Singosari, Jln Semeru 

64 (satu lokasi dengan Rumah Meneer), dan Jl Soekarno Hatta No.34A. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan metode survei. Penelitaan deskriptif adalah penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang 

(Sugiyono;2006). Metode survei dalam penelitian digunakan untuk 

mengumpulkan data atau informasi tentang populasi yang besar dengan 

menggunakan sampel relative kecil. 

 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk 

peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi 

pusat perhatian peneliti karena dipandang sebagai sebuah semesta penelitian 

(Ferdinand, 2006).    
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Dengan demikian, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh konsumen DeDuren. Populasi ini ditetapkan berdasarkan alat analisis 

efektifitas iklan yaitu metode AIDA, yang dimana pada metode ini berakhir 

pada tahap pembelian. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2015). Roscoe (dalam Sugiyono, 2015) menyatakan 

bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelititan adalah antara 30 sampai 

dengan 500. Populasi dalam penelitian ini jumlahnya tidak diketahui, sehingga 

rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel pada penelitian ini 

adalah:  

    
           

     (Lemeshow & David, 1997) 

Keterangan :  

n  = jumlah sampel 

z = skor z pada kepercayaan 95% =1,96 

p = maksimal estimasi = 0,5 

  = alpha (0,10) atau sampling error =10% 

Melalui rumus diatas, maka jumlah sampel yang akan diambil adalah 
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Berdasarkan pertimbangan dan hasil perhitungan diatas, maka jumlah 

sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini digenapkan sebanyak 100 orang.  

Pengambilan sampling yang digunakan pada penelitihan ini adalah 

dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel dengan pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 

2012). Kriteria sampel pada penelitian ini yaitu responden yang pernah 

membeli produk DeDuren, memiliki akun Facebook dan pernah melihat iklan 

DeDuren di Facebook. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Menurut Widayat (2004), data primer adalah data yang secara khusus 

dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan. Manfaat utama dari 

data primer adalah bahwa unsur-unsur kebohongan tertutup terhadap sumber 

kebohongan. Oleh karena itu, data primer lebih mencerminkan kebenaran yang 

dilihat. Bagaimana pun, untuk memperoleh data primer akan menghabiskan 

dana yang relative banyak dan menyita waktu yang relative lebih lama. Sumber 

data primer dari penelitian ini berupa hasil dari penyebaran kuesioner yang 

diberikan kepada responden yang terpilih menjadi sampel. 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2012) adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan ileh peneliti untuk sipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel  Definisi Indicator  Skala 

Ukuran 
Attention 

(  ) 

Keadaan dimana 

produk belum 

dikenal oleh pasar 

potensional 

kemudian dilakukan 

promosi periklanan 

untuk memberikan 

perhatian. 

1) Iklan DeDuren di media sosial Facebook adalah 

iklan yang menarik perhatian dengan 

menampilkan gambar produk. 

2) Iklan DeDuren di media sosial Facebook 

merupakan iklan yang memberikan informasi 

promosi potongan harga. 

3) Iklan DeDuren di media sosial Facebook adalah 

iklan yang menggunakan Endorse selebritis atau 

selebgram untuk promosi produk. 

Likert  

1-5 

Interest 

   ) 

Keadaan dimana 

konsumen telah 

memberikan 

perhatian pada iklan 

yang dilakukan dan 

kemudian mulai 

tertarik dengan iklan 

yang disampaikan. 

 

1) Iklan DeDuren di media sosial Facebook adalah 

iklan yang menjelaskan manfaat produk untuk 

kesehatan untuk menarik perhatian konsumen. 

2) Iklan DeDuren di media sosial Facebook adalah 

iklan yang menyampaikan pesan testimony untuk 

meyakinkan keunggulan dari produk. 

3) Iklan DeDuren di media sosial Facebook 

merupakan iklan yang penyampaian pesanya 

bersifat humoris untuk menarik perhatian calon 

kosumen. 

Likert  

1-5 

Desire 

    ) 

Keadaan dimana 

konsumen 

berkeinginan 

terhadap merek atau 

produk setelah 

mendapatkan 

informasi tentang 

merek atau informasi 

tambahan 

sehubungan dengan 

pesan iklan. 

1) Iklan DeDuren di media sosial Facebook adalah 

iklan yang menyampaikan informasi mengenai 

keunggulan produk. 

2) Iklan DeDuren di media sosial Facebook adalah 

iklan yang membangkitkan keinginan untuk 

mengkonsumsi produk. 

3) Iklan DeDuren di media sosial Facebook adalah 

iklan yang menampilkan alasan mengkonsumsi.  

 

Likert  

1-5 

Action 

    ) 

Keadaan dimana 

konsumen 

melakukan tindakan 

berupa pembelian 

produk atau 

pemilihan merek 

untuk memuaskan 

keinginannya 

1) Iklan DeDuren di media sosial Facebook adalah 

iklan yang menyampaikan pesan untuk 

memerintahkan pembelian produk. 

2) Kesesuaian iklan Deduren di media sosial 

facebook dengan produk sehingga konsumen 

melakukan pembelian. 

3) Iklan DeDuren di media sosial Facebook adalah 

iklan yang meyakinan untuk melakukan 

pembelian   produk 

 

Likert  

1-5 
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F. Teknik Penskalaan  

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. (Sugiyono; 2011).  

Dengan skala likert ini, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif. 

Table 3.2 Bobot Penilaian Dengan Skala Likert 

No Keterangan  Skor  

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

2 Tidak Setuju (SS) 2 

3 Netral (N) 3 

4 Setuju (CS) 4 

5 Sangat Setuju (S) 5 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

kuisioner/angket yang merupakan daftar pernyataan atau pertanyaan yang 

diberikan kepada responden secara langsung. Jenis angket yang yang diajukan 

mempunyai bentuk pertanyaan atau pernyataan dengan jawaban pilihan ganda. 

Metode kuisoner/angket menurut Arikunto (2006) adalah pernyataan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadi atau hal-hal yang diketahui. 
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H. Uji Instrument  

1. Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2006) validitas adalah suatu pengukuran yang 

mengacu pada proses dimana pengukuran benar-benar bebas dari kesalahan 

sistimatis dan kesalahan random. Pengukuran 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. Pada penelitian ini, digunakan validitas Pearson berdasarkan rumus 

korelasi product moment. Apabila  r  sudah  diketahui,  maka  selanjutnya 

membandingkan hasil dari  r  perhitungan dengan  r  yang  terdapat dalam 

tabel.  Jika hasil nilai dari  r  hitung lebih besar dari r dalam tabel pada alpha  

tertentu maka  dikatakan signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pertanyaan  adalah  valid,  sedangkan  apabila  r  hitung  lebih  kecil  pada  r  

dalam  tabel  maka  instrumen  tersebut  dinyatakan  tidak  valid. 

Nilai r hitung dapat diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut: 

   
2222 Y)( - Y .n  . X)( -  X .n 

Y)( . X)( - XYN




 

Dimana: 

r   : Koefisien korelasi product moment 

N  : Jumlah subjek uji coba 

∑    : Jumlah skor butir pertanyaan 

∑    : Jumlah skor butir pertanyaan kuadrat 

∑     : Jumlah skor total 
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∑    : Jumlah skor total kuadrat 

      ∑    : Jumlah perkalian skor butir dengan skor total  

2. Uji Reliabilitas  

Uji  reliabilitas  digunakan  untuk  menguji  sejauh  mana  instrument 

tersebut  dapat  diberikan  hasil  yang relatif sama bisa dilakukan pengukuran  

kembali  terhadap  subyek  yang  sama.  Suatu  instrumen  yang mempunyai  

reliabilitas  yang  tinggi  menunjukkan  bahwa  instrumen tersebut mantab. Suatu 

alat ukur yang mantab tidak berubah-rubah pengukurannya, artinya meskipun alat 

itu digunakan berkali-kali akan memberikan hasil yang hampir serupa.  

Dalam  penelitian ini,  reliabilitas  diukur  dengan  metode  konsistensi 

internal  dengan  teknik  Reliabilitas  Alpha,  (Arikunto, 2006). Dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

 =     

 Dimana : 

r  = Reabilitas instrumen (koefisien alpha cronbach) 

  k = Banyaknya butir  pertanyaan  atau  banyaknya soal. 

    
 
 = Jumlah varians butir. 

    
 
 = Varians total. 

Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas 

instrumen diatas 0,7 atau 70%, berarti terdapat data yang reliabel pada tingkat  

kepercayaan 95%.  Sebaliknya  jika  nilai reliabilitas kurang  dari 0,7 atau 70% 

berarti tidak terdapat data yang reliabel pada tingkat kepercayaan 95%. 

r 
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I. Teknik Analisis Data 

Untuk mengevaluasi efektivitas iklan dengan AIDA Model digunakan 

analisis tabulasi sederhana dan penghitungan rata-rata terbobot, sebagai 

berikut: 

1. Analisis Tabulasi Sederhana 

Dalam analisis tabulasi sederhana, data yang diperoleh diolah ke bentuk 

presentase.  

    
  

∑  
         (Durianto, 2003) 

Dimana: 

P    = Persentase responden yang memilih kategori tertentu 

fi    = Jumlah responden yang memilih kategori tertentu 

∑    =  Jumlah responden 

2. Skor rata-rata 

Setiap jawaban responden dari pertanyaan yang diberikan, diberikan bobot. 

Cara menghitung skor adalah menjumlahkan seluruh hasil kali nilai masing-

masing bobotnya dibagi dengan jumlah total frekuensi. 

              Rumus : 

 ∑          

 X     = 
∑ 

∑  
     (Durianto, 2003) 

Di mana: 

∑W = Total semua bobot jawaban 

wi  = Bobot jawaban  

fi  = Frekuensi responden yang memilih kategori tertentu 
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∑ fi = Jumlah responden 

X  = Rata-rata berbobot 

Setelah diketahui total semua jawaban dihitung rata-rata bobot jawaban per     

variabel dengan rumus : 

X Variabel = 
                               

                
 

Setelah itu, digunakan rentang skala penilaian untuk menetukan posisi 

tanggapan responden dengan menggunakan nilai skor setiap variabel. Bobot 

alternatif jawaban yang terbentuk dari teknik skala peringkat terdiri dari 

kisaran antara 1 hingga 5 yang mengambarkan posisi yang sangat negative ke 

posisi yang positif. Selanjutnya dihitung rentang skala dengan rumus, sebagai 

berikut: 

      Rs  = 
         

 
   (Durianto, 2003) 

Di mana:  

R (bobot) = Bobot terbesar – bobot terkecil 

M             = Banyaknya kategori bobot 

Skala yang digunakan adalah skala likert, yaitu skala 1 hingga 5, maka 

rentang skala penilaiannya adalah 0,8. Hal ini didapatkan dari hasil rumus 

berikut: 

 Rs  = 
   

 
 = 0,8     

Rentang skala (Rs) tersebut kemudian digunakan ke dalam rentang skala 

keputusan sebagai bahan pengambilan keputusan dari hasil analisis AIDA 

model.  
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Tabel 3.3 Rentang skala keputusan AIDA model 

Rentangan Kriteria 

1,00 – 1,80 STE (Sangat tidak efektif) 

1,81 – 2,60 TE (tidak efektif) 

2,61 – 3,40 CE (cukup efektif) 

3,41 – 4,20 E (efektif) 

4,21 – 5,00 SE (sangat efektif) 
           Sumber : Durianto dkk, (2003) 

Sehingga posisi keputusannya menjadi: 

  STE        TE   CE      E               SE 

     

   1,00              1,80           2,60               3,40        4,20              5,00 

Gambar 3.1. Posisi Keputusan 

 

Langkah terakhir untuk mengetahui tingkat kefektivan Iklan secara 

keseluruhan dilakukan penghitungan AIDA rate dengan rumus sebagai berikut:  

AIDA Rate  = Xattention + Xinterest +Xdesire +Xaction 

      4   

Kemudian dianalisis sesuai dengan kriteria tingkat keefektifan dan ditarik 

kesimpulan. 


