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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah penentu metologi riset (Kriyantoro, 2010:49). Dalam 

sebuah riset terdapat 2 jenis metodologi yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan ilmiah kuantitatif. Penelitan kuantitatif adalah suatu 

proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa anggka sebagai 

alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahun (Hamidi, 

2010:24). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode survey. Penelitian 

survey adalah metode penelitian dengan menggunakan kuisioner sebagai 

instrument pengumpulan datanya (Kriyantono, 2010:54). 

B. Tipe Peneltian

Tipe peneltian dalam penelitian ini adalah kuantitatif eksplanatif. Dasar 

pemilihan jenis ini sebagai jenis penelitian dalam penelitian ini, karena peneliti 

ingin mencari tau hubungan antara iklan Gojek dalam instagram tin Evos esport 

dengan minat menggunakan jasa Gojek oleh para gamers. Karena peneliti ingin 

mencari hubungan antara variable dengan dengan variable, maka jenis ekspalantif 

cocok dipilih karena riset eksplanaif bertujuan mencari sebab akibat antara dua 

konsep (variable) yang akan diteliti (Kriyantono, 2014:69).  
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan cara memberikan blanko kuisioner langsung 

terhadap objek penelitian yaitu member internet cafe Hardcore Malang. Adapun 

waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu November 2017 hingga selesai. 

D. Populasi dan Sampel 

 1. Penentuan Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan objek atau fenomena yang hendak diriset 

(Kriyantono, 2012:153). Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti tidak harus 

meneliti semua objek yang ada. Peneliti dapat mempelajari, memprediksi dan 

menejelaskan sifat-sifat atau temuan yang ia peroleh hanya dengan mengamati 

sebagian dari objek yang ada. Sebagian objek yang akhirnya diamati ini lah yang 

disebut dengan sample. Populasi yang terpilih pada penelitian ini adalah para 

gamer yang telah mendaftarkan diri sebagai member internet café Hardcore 

Malang. 

 Pemilihan populasi tersebut dikarenakan Hardcore internet lounge 

memiliki sertifikat Geforce GTX iCafe: Platinum sehingga menjamin pengalaman 

bermain game yang lebih menyenangkan. Selain itu Hardcore internet lounge juga 

memiliki harga yang relatif lebih mahal dibanding dengan internet cafe atau game 

center lain. Sebagai contoh internet cafe Doublesix di jalan Tlogomas memiliki 

harga paket termurah sebesar Rp. 10.000 untuk 5 jam dan internet cafe TX di 

jalan Sigura-gura yang memiliki paket termurah Rp. 12.000 untuk 5 jam. 

Hardcore sendiri memiliki harga Rp. 17.000 untuk paket 5 jam. 
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 Dengan keunggulan Hardcore internet lounge seperti spesifikasi komputer, 

fasilitas (tempat tanding dan latihan), juga harga yang lebih mahal hampir dua kali 

lipat dibanding internet cafe lain, memungkinkan gamer yang menjadi member 

memiliki karakter yang berbeda jika dibanding dengan member pada internet cafe 

yang lebih murah dengan fasilitas yang kurang lengkap. 

 Member Hardcore internet lounge rela membayar lebih mahal demi 

mendapatkan pengalaman bermain yang lebih baik dibanding internet cafe lain. 

Hal ini dapat diartikan bahwa member Hardcore internet lounge cederung 

memiliki minat yang lebih tinggi terhadap game dibanding member internet cafe 

lain yang tidak menyuguhkan pengalaman bermain sebaik Hardcore dan harganya 

yang lebih murah.   

 2.  Penentuan Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari populasi atau keseluruhan objek atau 

fenomena yang akan diamati dan dianggap mewakili karakteristik penelitian 

(Kriyantono, 2014:153). 

Pada pra survey, peneliti telah mewawancarai pemilik Hardcore Internet 

Lounge. Dari hasil wawancara tersebut didapatkan data member aktif Hardcore 

Internet Lounge sebanyak 850 orang. Selanjutnya cara penenarikan sampel dalam 

penelitian menggunakan rumus Yamane dengan nilai presisi 0,1 atau 10% seperti 

yang dijelaskan Kriyantono (2014: 164). Dengan rumus besaran Yamane tersebut, 

maka akan didapat; 

n = 
  1

2
dN

N
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Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumah seluruh populasi 

d = Persentase kelongaran ketidakpastian (presisi) karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih ditolerir atau digunakan sebesar 10 %  

n = 
  11,0850

850
2


 

n = 89.47 atau 89 orang 

Teknik yang digunakan dalam menetukan sampling adalah Accidental 

Samping. Accidental sampling adalah pengambilan sampel di mana sampel yang 

diambil adalah sampel yang secara tidak sengaja ditemui pada tempat dan waktu 

penyebaran angket atau kuisioner. (Kriyantono, 2014 :154) 

Penelitian ini membutuhkan minimal 89 sampel. Untuk memenuhi 

kebetuhan tersebut, peneliti melakukan penelitian selama 2 hari yang tiap harinya 

dilakukan selama 3 jam, dimulai pukul 18.00 hingga 21.00. Jika asumsi rata-rata 

waktu yang dibutuhkan untuk mengisi angket adalah 3-4 menit, maka peneliti 

dapat memperoleh 15-20 sampel dalam 1 jam atau 45-60 sampel perhari dalam 

durasi 3 jam. 

Pada hari ke 2, peneliti memperoleh 96 sampel. Jumlah tersebut Sudah 

mencukupi jumlah minimal sampel sejumlah 89 sampel. Sehingga peneliti tidak 

perlu menambah durasi pengambilan sampel. 
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E. Kuesioner 

 Kuesioner adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti guna 

mendapatkan jawaban tentang keadan diri responden dalam hal ini menyangkut 

tentang identifikasi minat menggunakan produk Gojek. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan skala pengukuran likert. Skala likert biasanya digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan presepsi seseorang atau kelompok tentang 

fenomena sosial (Sugiono: 2012,93). Penggunaan skala likret akan menghasilkan 

jawab yang bergradasi dari positif sampai negatif. Jawaban yang diberikan oleh 

responden atas setiap item akan diberikan skor yaitu jawaban sangat setuju (SS) 

diberikan skor 5, setuju (S) diberikan skor 4, kurang setuju (KS) diberikan skor 3, 

tidak setuju (TS) diberikan skor 2 dan sangat tidak setuju (STS) akan diberi skor 

1. 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas  

 Uji validitas adalah uji yang mengukur tingkat kevalidan atau keabsahan 

sesuatu instrumen. Instrument dapat dikatakan valid jika nilai uji validitasnya 

tinggi. Sebaliknya, instrument dikatakan tidak valid jika nilai uji validitasnya 

rendah. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan setiap skor item dengan 

total skor item dalam setiap variabel. Hasil dari pengkorelasian tersebut akan 

dibandingkan dengan nilai kritis pada tingkat signifikan 5%. Jika nilai koefisien 

korelasi setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai kritis maka item tersebut 

dinyatakan valid (Arikunto, 2002:146). Pada penelitian ini penulis menggunakan 

alat korelasi dengan rumus sebagai berikut: 
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B.   
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Keterangan : 

r   : Koefisiensi Korelasi 

n : Jumlah responden atau sampel 

X : Jumlah jawaban variabel x 

Y : Jumlah jawaban variabel y 

 

 

2.  Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur apakah alat ukur yang digunakan 

sudah reliable sehingga dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini 

memungkinkan untuk mendapat hasil yang relatif konsisten jika alat ukur 

digunakan lebih dari satu kali. Jadi uji reliabilitas akan menunjukan konsistensi 

alat ukur (item penelitian) dalam mengukur suatu gejala atau fenomena sehingga, 

item yang ada merupakan item yang dapat dipercaya dan dapat mengasilkan data 

yang dapat dipercaya pula. 

Teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas adalah dengan Alpha 

Cronbach (Arikunto, 2002:163)  
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Keterangan: 
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rii = Reliabilitas Instrumen 

 2

b = Jumlah Varians Butir 

k = Banyaknya Butir Pernyataan atau Banyaknya Soal 

2

t =Varians Total 

G. Teknik Analisis Data 

 Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka data tersebut akan 

dianalisis mengguakan metode yang sesuai. Hal ini bertujuan agar data mentah 

yang ada di lapangan dapat memiliki arti guna menjawab permasalahan yang 

sedang diteliti. Dalam penelitian ini, dilakukan pendekatan ilmiah kuantitatif 

dengan analisi regresi linear sederhana. Analisis regresi linear dipilih karena 

metode analisis ini mempunyai fungsi untuk menganalisis korelasi antara dua 

variable yang mempunyai hubungan kausal (sebab – akibat) atau hubungan 

fungsional dan disebabkan oleh kurang dari dua variabel (Kriyantono, 2012:183-

184). 

 Adapun rumus yang digunakan dalam analisi data dalam penelitian ini 

adalah: 

 Y = a + bX 

 Keterangan: 

 Y = Minat beli gamers 

 X = Terpaan iklan Gojek pada tim Evos 

 a = Nilai intercept (konstanta) 
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 b = Koefisen regresi 

 


