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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunkan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif, yaitu merupakan suatu pendekatan penelitian yang menekankan 

pada analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan 

menggunakan metode statistika. (Azwar, 2004:5). Peneliti menggunakan 

teknik penelitian ini karena data yang didapat akan diteliti dengan cara 

dikonversi terlebih dahulu dalam bentuk angka, setelah itu dilakukan analisis 

terhadap data yang sudah dikuantitatifkan. 

1.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif. Peneliti 

menghubungkan atau mencari sebab akibat antara dua atau lebih konsep 

(variabel)yang akan diteliti. Peneliti membutuhkan definisi konsep, kerangka 

konseptual dan kerangka teori. Peneliti perlu melakukan kegiatan berteori 

untuk menghasilkan dugaan awal (hipotesis) antara variabel satu dengan 

lainya. Variabel adalah konsep yang bisa diukur. (Rachmat, 2009 : 68)  

Dasar penelitian ini adalah survey yang diartikan sebagai suatu 

metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument kuesioner untuk 

mendapatkan tanggapan dari responden yang disampel. Metode survey 

digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan 

buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, 
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misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan 

sebagainya. (Sugiyono, 2009 : 6) 

1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. 

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam penelitian kuantitatif, 

karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan 

sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan 

penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga 

tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer dengan 

menyebar angket, lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kota 

Malang. 

1.3.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini berlangsung hingga 1 minggu, mulai 

tanggal 1 Oktober hingga 7 Oktober 2018. 

1.4 Populasi  

Penelitian selalu berhadapan dengan sumber data yang biasa disebut 

dengan populasi dan sampel penelitian. Penentuan sumber data tersebut 

bergantung pada masalah yang akan diteliti, dan hipotesis yang akan diuji 

kenerannya. Dalam hal ini tampak masalah populasi dan sampel sebagai 

sumber data yang mempunyai peran yang sangat penting. Populasi adalah 

keseluruhan satuan analisis (unit of analysis) yang hendak diteliti, dalam hal 

ini adalah individu-individu responden (Hamidi, 2007:126). Sedangkan 

menurut Sugiyono (2009:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 
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terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pelajar di 

Kota Malang yang juga sebagai pengguna Aplikasi belajar Online Ruang 

Guru. 

1.5 Teknik Pengumpulan Data 

Suatu cara pengumpulan data merupakan suatu hal yang perlu 

diperhatikan pada setiap penelitian, karena dengan data yang akurat akan 

diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Hal ini karena data adalah 

salah satu komponen penelitian yang penting, artinya tanpa data tidak akan 

ada penelitian. Data yang dipakai dalam penelitian haruslah data yang benar, 

karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah (Umar 

2000;167-169).  

1.5.1 Kuesioner (Angket) 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah angket (quetionare), yaitu merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien apabila penelitian 

mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan mengetahui 

apa yang bisa diharapkan dari responden. 

1.5.2 Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat 

dari arsip-arsip, dokumen-dokumen dan buku-buku literatur yang 
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mendukung penelitian. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data 

sekunder. Dokumen dalam penelitian ini berupa data-data tentang 

kondisi responden. 

1.6 Teknik Pengukuran Data 

Teknik pengukuran data dalam penelitian ini mengguna skala Likert. 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert 

ini, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

intem-intem instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan 

(Sugiyono, 2009 : 93). 

1.6.1 Uji Validitas 

“Validitas adalah sutu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen” (Arikunto, 

2006:168).Uji validitas dapat diperoleh dengan menggunakan rumus 

product Moment atau rumus Pearson sebagai berkut. 

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

Y)( . X)( - XY .n 





 

 

Keterangan: 

r :nilai korelasi Product Moment 

n :banyaknya sampel/jumlah responden 

X :jumlah skor item 
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Y :jumlah skor total 

Dengan rumus tersebut, maka akan didapat nilai koefisien 

korelasi antara masing-masing skor item dengan skor total, sedangkan 

tingkat validitas dapat dilihat dari perbandingan probabilitas 𝑟hitung 

(𝑝). Dinyatakan valid jika 𝑝 < 0,05 begitupula sebaliknya. 

1.6.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2006:178) “Reliabilitas menuju pada suatu 

pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik. Arikunto (2006:178), “Untuk menguji tingkat reliabilitas, 

dalam penelitian ini menggunakan statistika dengan rumus Alpha 

Cronbach sebagai berikut. 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑𝜎𝑏2

σ𝑡2
] 

Keterangan: 

𝑟11 = reliabilitas instrumen 

∑𝜎𝑏2 = jumlah varians butir 

𝑘 =banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

σ𝑡2 = varians total 

 

Koefisien alpha, atau Alpha Cronbach adalah rata-rata semua 

hasil pembagian setengah koefisien yang memungkinkan didapat dari 

pembagian macam cara pembagian skala item. Koefisien ini 

menyimpang dari 0 sampai 1, dan nilai 0,6 atau kurang, umumnya 

menunjukkan ketidakhandalan internal konsistensi reliabilitas. 
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Sehingga instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien 

reliabilitas ≥ 0,6 

1.7 Teknik Analisis Data 

Dalam penelelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan 

dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan 

jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2009 : 147)untuk menguji ada 

tidaknya hubungan atau pengaruh antar variabel independent (pengaruhBrand 

ambassador) terhadap variabel dependent  (Citra merek) maka penelitian 

menggunakan uji F. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan 

atau bersama-sama antarabrand ambasador terhadap peningkatan citra 

aplikasi belajar online Ruang Guru(Studi Pada Siswa SMAN 7 

Malang).Dengan rumus: 

Fhitung = 
k)-(n / )R - (1

1)-(k/ R
2

 2

 

Di mana: 

R2 = koefisien determinasi 

k = jumlah variabel bebas 

n = banyaknya sampel 

Penolakannya hipotesa atas dasar signifikasi pada taraf nyata 5% 

(taraf kepercayaan 95%) dengan kriteria: 
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a. Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti ada 

pengaruh secara simultan antara brand ambasador terhadap peningkatan 

citra aplikasi belajar online Ruang Guru(Studi Pada Siswa SMAN 7 

Malang). 

b. Jika Fhitung  Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti tidak ada 

pengaruh secara simultan antara brand ambasador terhadap peningkatan 

citra aplikasi belajar online Ruang Guru(Studi Pada Siswa SMAN 7 

Malang). 

 

Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang 

dihasilkan antara variabel X (Brand ambassador) terhadap variabel Y (citra 

merek), disini peneliti menggunakan rumus Koefisien Determinan sebagai 

berikut : 

  KD = r²x 100% 

  Keterangan : 

  KD = Koefisien Determinan 

  r² = Nilai Koefisien Korelasi 

 

 


