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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana seluruh kegiatan penelitian ini 

dilakukan. Disekitar perguruan tinggi khususnya di Cafe – cafe Jl. Raya Dermo, 

Mulyoagung, Kec. Dau, Malang, Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah berbentuk survey. Metode 

penelitian survey merupakan metode penelitian yang memberikan pertanyaan 

terstruktur kepada sampel dan dirancang untuk memperoleh informasi dari 

responden ( Hermawan & Amirullah, 2016). Penelitian survey digunakan untuk 

mendapatkan data dari tempat tententu yang alamiah (bukan buatan), tetapi 

peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuisioner, observasi, wawancara dan sebagainya (Sugiyono, 2009). 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan langkah awal dalam penelitian yang memiliki tujuan 

untuk mengetahui siapa yang akan menjadi responden dalam penelitian. Setelah 

mendapatkan informasi tentang siapa respondennya, selanjutnya melakukan 

seleksi terhadap bagian elemen-elemen dari populasi, maka langkah berikutnnya 
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adalah menentukan jumlah responden yang akan mewakili populasi yang 

selanjutnya disebut dengan sampel. 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditasik kesimpulan (Sugiyono, 

2012). Populasi dalam penelitian ini adalah pemain game yang melihat 

pertandingan PMCO 2019 belokasi di Kota Malang khususnya di Cafe – cafe 

Jl. Raya Dermo, Mulyoagung, Kec. Dau, Malang, Jawa Timur. Jumlah 

populasi dalam penelitian non probability yaitu tidak diketahui secara pasti. 

2. Sampel  

Menurut Sugiyono (2014) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimilki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel 

merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil 

dalam melaksanakan penelitian suatu objek.  

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan non probability sampling yaitu purposive sampling. Menurut 

Sugiyono (2012), purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu dengan ciri khusus yang sesuai 

dengan tujuan penelitian ciri-ciri khususnya adalah. 
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a. Mahasiswa 

b. Pemain game  PUBG Mobile 

c. Usia 17-30 Tahun  

d. Melihat acara pertandingan PMCO 2019  

e. Berlokasi di Kota Malang 

Jumlah pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 30 sampai 500 

karena populasi dalam penelitian ini tidak diketahui jumlah pastinya, makan 

diambil beberapa sampel untuk mewakili populasi tersebut. Maka teknik 

pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan rumus 

(Ferdinand, 2006): 

n= jumlah indikator × (5 sampai 10) = 15 × 6 = 90 

Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 90 responden dari pemain 

game Player Unknown’s Battlegrounds Mobile (PUBG Mobile) yang belokasi 

di Kota Malang dan melihat pertandingan PMCO 2019 yang disponsori oleh 

PT. Vivo Mobile Indonesia ditayangkan live di Youtube dan Media Sosial 

lainnya. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

1. Definisi Operasional 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan 

variabel dependen. Variabel independen (variabel bebas) yaitu variabel yang 

fungsinya menerangkan (mempengaruhi) terhadap variabel lainnya. Dalam 

penelitian ini meliputu :  
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a. Sport Sponsorship (X) 

Dasar pengukuran sponsorship peneliti ini sama adengan pengukuran 

peneliti terdahu yang menggunakan Rossiter & Percy (1988:346) sebagai 

dasar pengukuran sponsorship:  

1) Target audience reach (X1) 

Dalam memilih jenis sponsorship yang akan digunakan perlu 

diperhatikan segmen mana yang ingin dicapai oleh perusahaan. Hal ini 

dikarenakan target pasar yang ingin dijangkau perusahaan harus sesuai 

dengan bidang dari segmen pasar perusahaan yang ingin ditawarkan 

sponsor. Pengukuran Target audience reach :  

a. Ketepatan perusahaan Vivo dalam memilih program sponsorship 

b. Kemampuan program sponsorship dalam menarik perhatian 

c. Kemampuan sponsorship memberikan kesan lebih dibanding 

acara lain 

2) Compatibility with the branding positioning (X2) 

Beberapa jenis sponsorship secara langsung berkaitan atau 

menggunakan produk dari perusahaan. Tetapi beberapa jenis 

sponsorship dipilih karena kesesuaian image secara tidak langsung 

dengan produk tersebut, contonya seperti Vivo yang mensponsori 

turnamen PMCO 2019. Hal tersebut menunjukkan keterkaitan acara 

yang disponsori berhubungan dengan produk yang ditawarkan. 

Pengukuran compatibility with the branding positioning: 
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a. Kesesuaian program sponsorship dengan perusahaan Vivo 

b. Acara yang disponsori perusahaan Vivo sesuai dengan jiwa anak 

muda. 

3) Message capacity (X3) 

Perusahaan yang mensponsori suatu kegiatan biasanya 

mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan 

tersebut, misalnya pada event olah raga, perusahaan mendapatkan 

fasilitas untuk mendapatkan brand name produk atau perusahaan 

mereka disekitar lokasi kegiatan olah raga tersebut, dan juga liputan 

oleh televisi apabila diliput oleh stasiun TV. Pengukuran message 

capacity : 

a. Program acara yang disponsori perusahaan Vivo bermanfaat.  

b. Pesan yang disampaikan oleh acara-acara yang disponsori 

perusahaan Vivo dapat dimengerti.  

c. Pesan yang disampaikan berlangsung menarik. 

d. Pesan yang disampaikan mudah diingat 

Sedangkan variabel dependen (variabel terikat) adalah suatu 

variabel yang dikenai pengaruh (diterangkan) oleh variabel lain. Dalam 

penelitian ini meliputi  
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b. Corporate Image (Y) 

Suatu persepsi yang ada dibenak seseorang ketika mendengar nama 

dari perusahaan Vivo Mobile Indonesia. Corporate Image diartikan 

sebagai kesan keseluruhan yang muncul dalam pikiran masyarakat tentang 

suatu organisasi. Menurut Harrison (Muhardi, 2015:5), citra perusahaan 

terbentuk dari personality, reputation, value, dan corporate identity. 

a. Perusahaan Vivo berprestasi baik  

b. Perusahaan Vivo memiliki nama baik di mata pelanggan  

c. Perusahaan Vivo peduli terhdap lingkungan. 

d. Logo perusahaan Vivo menarik  

e. Logo perusahaan Vivo mudah diingat 

f. Logo perusahaan Vivo sesuai dengan slogan 

2. Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini dipergunakan kuisioner baik untuk mengungkapkan 

variabel bebas maupun variabel terikat, kuisioner diberikan kepada konsumen dan 

dibuat dalam bentuk pertanyaan ataupun pernyataan tertutup, dimana jawaban dan 

pernyataan responden yang sesuai tinggal memberikan tanda (√) pada kotak 

pilihan yang tersedia dan sesuai. Skor jawaban yang diperoleh merupakan Skala 

Ordinal, agar dapat dianalisis maka diangkakan dengan menggunakan Skala Likert 

lima tingkat antara 1 sampai 5, dimana pernyataan yang mengarah positif diberi 

skor 5 dan pernyataan yang mengarah negatif diberi skor 1. Secara rinci pemberian 

skor adalah sebagai berikut: 



35 
 

 

a. Sangat Setuju   Skor 5 

b. Setuju    Skor 4 

c. Netral    Skor 3 

d. Tidak Setuju   Skor 2 

e. Sangat Tidak Setuju  Skor 1 

E. Jenis dan Sumber Data  

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan 

masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, 

gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya 

yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian 

ataupun suatu konsep yang akan dilakukan selanjutnya. Dalam penelitian ini jenis 

data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif yang dimaksud disini 

merupakan pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan 

ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab 

atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan 

persentase tanggapan mereka 

Menurut  Indriantoro dan Supomo (2009) sumber data penelitian 

merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode 

pengumpulan data. Pada penelitian ini sumber data yang didapat adalah data 

primer. 
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Data Primer  

Data primer merupakan data yang langsung didapatkan secara langsung 

dari sumber pertama. Menurut (Sugiyono, 2015), sumber data primer merupakan 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah hasil kuisioner dan wawancara dari 

responden yang melihat event PMCO 2019 terkait sponsorship yang dilakukan 

perusahaan Vivo. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data berpengaruh dalam hasil penelitian. Oleh 

karena itu, pemilihan metode pengumpulan data yang tepat akan membuat data 

yang diperoleh menjadi relevan dan akurat. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian sebagai berikut. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu hal yang sangat penting dalam hal pengumpulan 

suatu data. Menurut (Nazir, 2011) wawancara adalah suatu proses untuk 

memperoleh keterangan untuk mendapatkan tujuan penelitian dengan cara 

melakukan tanya jawab antara responden dengan narasumber.  

Langkah-lngkah yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data dalam 

wawancara adalah:  
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a. Melakukan wawancara terhadap pihak terkait dalam peneliti ini akan 

melakukan wawancara dengan pemain game PUBG Mobile yang melihat 

pertandingan PMCO 2019.  

b. Data kemudian dianilis dan digunakan untuk pertimbngan pengambilan 

sampel. 

2. Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2015) kuisioner yaitu suatu metode pengumpulan 

data dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden. Responden 

diharapkan memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang 

ditanyakan dengan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut 

dan dalam hal ini pertanyaan yang sudah diatur sesuai dengan indikator (nama, 

umur, penghasilan, dan pertanyaan sesuai indikator)  dan akan disebarkan 

kepada mahasiswa pemain game PUBG Mobile yang menonton pertandingan 

PMCO 2019 dengan rentang Usia 17-30 Tahun. Sebelum pengambilan sampel 

melakukan wawancara terlebih dahulu sehingga cocok digunakan untuk 

pengambilan sampel. 

G. Uji Instrumen 

Proses pengembangan instrumen penelitian terdiri dari dua bagian yaitu uji 

validitas dan uji reliabilitas yang digunakan untuk menguji tiap item pernyataan 

yang terdapat pada angket yang dibuat oleh peneliti. Apabila item pernyataan 

sudah valid dan reliabel maka item pernyataan pada angket tersebut sudah bisa 
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digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya data tersebut akan 

dideskripsikan. Pengujian validitas dan reliabilitas akan dilakukan setelah angket 

disebarkan kepada responden. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan uji yang dilakukan untuk menunjukkan 

ketepatan derajat antara data yang terdapat di lapangan dengan data yang 

dilaporkan peneliti (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). Kuisioner dikatakan valid 

jika mengukur apa yang seharusnya diukur dengan butir-butir pertanyaan 

yang mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Uji Validitas dalam 

penelitian ini dapat diukur menggunakan SPSS (Statistical Product and 

Servive Solutions). Uji validitas dilakukan dengan melihat r hitung (koefisien 

korelasi) lebih > r tabel (nilai kritis) pada taraf signifikan α = 0,05 jika 

koefisien korelasi lebih besar dari nilai kritis maka alat tersebut dikatakan 

valid. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut: 

𝑟 =  
𝑁(∑𝑋𝑌) − (∑𝑋)(∑𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2  − (∑ 𝑋)2] [𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

Sumber: Sugiyono (2012) 

Keterangan: 

r  = koefisien korelasi 

X = skor tiap butir pertanyaan 

Y = skor total 

N = jumlah sampel 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan suatu indikator yang dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). Uji 

reliabilitas dilakukan untuk menunjukan konsistensi hasil pengukuran yang 

sama meskipun dilakukan pada waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode rumus Alpha Cronbach sebagai berikut. 

R =  (
k

k − 1
) (

∑ σb
2

σt
2 ) 

Sumber: Suharsimi Arikunto (2010) 

Keterangan: 

R  =   Indeks reliabilitas 

K  =   Banyaknya butir pertanyaan 

∑ σb
2   =  Jumlah varians butir 

σt
2  =  Varians total 

Kreteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas instrumen diatas 

0,6 maka terdapat data yang reliabel. 

H. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah suatu syarat pengujian statistik yang harus 

dipenuhi terlebih dahulu dalam analisis regresi linier. Ghozali (2018) berpendapat 

dalam melakukan analisis regresi harus menggunakan uji asumsi klasik untuk 

menghasilkan sebuah hasil analisis data yang sesuai dengan syarat pengujian. Uji 

asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari yaitu : 
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1. Normalitas 

Uji normalitas menurut Ghozali (2018) adalah uji yang dilakukan 

dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada variabel, apakah sebaran data 

tersebut terdistiribusi dengan normal atau tidak. Dengan asumsi apabila data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal berarti 

penyaluran data tersebut bersifat normal. Jika data menyebar menjauhi garis 

diagonal atau tidak mengikuti garis diagonal berarti penyaluran data tersebut 

tidak normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas menurut Anwar Sanusi (2011) bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 

antara variabel independen. Pada penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidak 

multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai 

variabel Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF<10 atau nilai toleransinya > 

0,10, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dianggap tidak 

memiliki masalah multikolinieritas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Anwar Sanusi (2011) mengatakan uji heteroskedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 
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berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

homoskedastisitas. Salah satu cara untuk melihat ada atau tidak 

heteroskedastisitas yaitu dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel terikat. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk 

mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan 

perubahan waktu. Menurut Anwar Sanusi (2011) untuk mendeteksi gejala 

autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian Durbin-Watson (d). Hasil 

perhitungan Durbin-Watson (d) dibandingkan dengan nilai 𝑑𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada α = 

0,05. Tabel memiliki nilai batas atas (𝑑𝑈) dan nilai batas bawah (𝑑𝑡) untuk 

berbagi nilai n dan k. 

I. Metode Analisis Data 

Analisis Regresi Berganda 

Pada penelitian alat analisis data yang dilakukan dengan metode analisis 

regresi untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk 

menguji hipotesis yang diajukan. Regresi linier berganda menurut Anwar Sanusi 

(2011) harus memenuhi unsur-unsur asumsi yang telah ditetapkan agar 

menghasilkan nilai-nilai koefisien sebagai penduga yang tidak bias. 

Dalam penelitian ini regresi linier berganda digunakan untuk menghitung 

seberapa besar pengaruh X terhadap Y, atau untuk mengetahui pengaruh variabel 
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independen terhadap variabel dependen. Bentuk umum persamaan regresi pada 

penelitian ini berdasar Anwar Sanusi (2011) yaitu: 

Y= a+b1X1+b2X2+b3X3+e 

a = Konstanta 

X1 = Target audience reach 

X2 = Compatibility with the branding positioning 

X3 = Message capacity 

bn = Koefisien Regresi 

e = Error 

J. Uji Hipotesis  

1. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing 

variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen. Dengan 

cara membandingkan besarnya nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙.  

a. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti variabel 

bebas (X) secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap  variabel  terikat 

(Y). 

b. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti variabel 

bebas (X) secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat 

(Y). 

2. Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

serentak terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui pengaruh variabel 



43 
 

 

bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan membandingkan besarnya 

angka 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Kriteria pengujiannya adalah:  

a. Ho ditolak dan Ha diterima, jika F hitung > F tabel  

b. Ho diterima dan Ha ditolak, jika F hitung ≤ F tabel  

3. Uji Variabel Dominan 

Untuk mengetahui variabel bebas mana yang mempunyai pengaruh 

dominan terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui variabel dominan ini 

dapat diketahui dengan melihat nilai t hitung yang paling besar. Semakin besar 

nilai beta, maka semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependen, 

adapun perhitungannya diperoleh dengan cara menguadratkan koefisien 

parsial. Adapun perhitungan dan pengujian statistic dalam penelitian ini 

dilakukan menggunakan fasilitas program aplikasi SPSS. 


