
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting bagi sukses tidaknya suatu

penelitian. Untuk mempermudah perolehan data dan informasi yang diperlukan dalam

penyusunan  serta penyelesaian penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian

sebagai berikut:

3.1 Lokasi  dan waktu Penelitian

Dalam rangka  penulisan skripsi ini maka penulis melakukan penelitian pada

mahasiswa UIN SUSKA Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan akan dilakukan

pada bulan November sampai dengan selesai.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek/ obyek penelitian. Sedangkan sampel adalah

sebagian atau wakil populasi yang diteliti.

Populasi merupakan keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga.

Populasi adalah sejumlah individu yang paling sedikit mempunyai sifat atau kepentingan

yang sama (Hadi, 2001).

Sampel merupakan bagian yang berguna bagi tujuan penelitian populasi dan aspek-

aspeknya. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk diteliti (Sugiyono,

2001).

Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa Fekonsos UIN SUSKA Riau

yang menggunakan Handphone Android Merek Samsung sebanyak 795 pada tahun 2013.

Mengingat waktu yang cukup lama dalam mengambil data dari responden yang cukup



besar populasinya untuk menentukan sampel, maka penulis menetapkan rumus Slovin

(2012)  sebagai berikut :

n =

Dimana :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

e = Persentase tingkat kesalahan yang ditoleransi adalah 10%.

(Husein Umar, 2001 : 74).

1 = Konstanta= . ²
= .( , ) = 88,82 = 89 responden

Di bulatkan menjadi 89 responden

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer. Adapun data primernya dalam hal ini

adalah data yang diperoleh dari jawaban responden yang diteliti, yaitu berupa data mengenai

pendapat atau fenomena dari obyek.

3.4 Tenik Pengumpulan Data



Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara acak untuk memperoleh sampel

dari populasi yang dimaksud, agar diperoleh data yanng baik maka dipilih dengan

menggunakan metode:

1. Wawancara

Penulis akan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang

bersangkutan, yaitu para mahasiswa/i yang dipilih sebagai responden guna

mendapatkan data-data yang diperlukan.

2. Kuesioner

Kuesioner yang akan dibagikan secara langsung oleh penulis kepada responden

yang ditemui secara langsung di FEKONSOS UIN SUSKA Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan

mengamati, mengolah laporan-laporan serta catatan yang menunjang penelitian ini.

3.5 Metode Analisis data

Untuk menentukan batas-batas kebenaran ketepatan alat ukur (kuesioner) suatu indikator

variabel penelitian dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

3.5.1 Uji validitas, Reliabilitas, dan Normalitas

1. Uji validitas

Menurut Sugiono (2012) instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat



digunakan untuk mengukur apa hendak yang diukur. Menurut Arikunto (2009)

validitas adalah suatu ukuran  yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Menurut

Nursalam (2004) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan

atau kesahihan suatu instrument.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiono (2005) pengertian reliabillitas  adalah serangkaian pengukuran

atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan

dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang.

Uji reliabilitas dilakukan dalam sebuah penelitian dengan maksud untuk

mengetahui seberapa besar tingkat keabsahan sehingga dapat menghasilkan data yang

memang benar-benar sesuai dengan kenyataan dan dapat digunakan berkali-kali pada

waktu yang berbeda, pengujian ini menggunakan metode alpha.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apabila variabel dependent, independentt

atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak  Uji normalitas pada

penelitian ini menggunakan grafik normal plot terlihat titik-titik disekitar garis

diagonal. Hanya gambar grafik kadang-kadang dapat menyesatkan karena kelihatan

distribusinya normal tetapi secara statistik sebenarnya tidak benar. Oleh sebab itu

dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Salah satu uji statistik

yang dapat digunakan adalah menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan

tingkat signifikan pada alpha 0.05.

3.6 Analisis Regresi linear sederhana



Uji linieritas digunakan untuk mengambil keputusan dalam memilih model regresi

yang akan digunakan. Untuk menyatakan apakah garis tersebut linier atau  tidak dapat

digunakan harga koefisien signifikansi. Model regresi dikatakan berbentuk linier jika

nilai signifikansi dari deviation from linierity lebih besar alpha yang ditetapkan. Dalam

penelitian ini perhitungan dilakukan dengan menggunakan program SPSS, dan hasilnya

akan disajikan dalam bab pembahasan.

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini, penulis

menggunakan metode Regresi Linier sederhana, yaitu analisis tentang hubungan antara

variabel dependentt dengan dua atau lebih variabel independentt. Hubungan antara

variabel dependentt dengan variabel independentt ditujukan dengan persamaan:

Y = a + bX + e

Dimana : Y = Brand Awarenes

a  = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X = Iklan

e   = Sistem Error

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R2) adalah sebuah koefisien yang menunjukan persentase

pengaruh semua variabel independentt terhadap variabel dependentt. Persentase

tersebut menunjukan seberapa besar variabel independent (daya tarik iklan di media

massa visual) dapat menjelaskan variabel dependentnya (Brand Awareness). Semakin



besar koefisien determinasinya, semakin baik variabel dependent dalam menjelaskan

variabel independentnya.

2. Uji Parsial ( Uji T )

Uji T – Statistik digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas secara

individual (parsial) terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan

membandingkan nilai Thitung dengan Ttabel. Apabila Thitung >  Ttabel dengan signifikasi

dibawah 0,05 (5%) maka secara individual (parsial) variabel bebas berpengaruh

signifikan terhadap variabel terikat, begitu juga sebaliknya. Untuk pengujian dalam

penelitian ini digunakan program SPSS.




