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BAB III 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Paradigma Penelitian 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah paradigma 

positivistik.  Dalam paradigma ini menunjukan cara pandang dalam memahami 

dunia berdasarkan sains. Positivisme sebagai perkembangan empirisme yang 

ekstrim, yaitu pandangan yang menganggap bahwa yang dapat diselidiki atau 

dipelajari hanyalah berdasarkan data-data yang nyata dan empirik atau yang 

mereka namakan positif (Adib, 2011). Paradigma positivistik memiliki asumsi 

dasar bahwa semua fenomena alam beserta isinya pada hakekatnya terstruktur dan 

bisa diukur dengan angka-angka, dilanjutkan dengan uji statistik dengan hasil 

yang objektif. Berdasarkan hal itu, maka penelitian kuantitatif ini menggunakan 

paradigma postivistik karena berdasar atas data-data dan angka yang diukur secara 

sistematis dan obyektif. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif. Menurut Emzir (2010, p.28), pendekatan kuantitatif adalah suatu 

pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan paradigma positivistik 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (seperti pemikiran tentang sebab 

akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik, menggunakan 
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pengukuran dan observasi, serta pengujian teori), menggunakan strategi penelitian 

seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik. Pada penelitian ini 

peneliti bertujuan untuk mengukur keterkaitan kedua variabel berdasarkan data 

dan angka (statistik) dan seberapa besar pengaruhnya. Hal tersebut sesuai dengan 

pendekatan kuantitatif yang mengukur pengaruh dan ketertarikan variabel 

berdasarkan data secara empiris. 

3.3 Jenis Penelitian 

Penelitian eksplanatif  bertujuan memberikan penjelasan tentang hubungan 

antarvariabel. Penelitian eksplanatif juga dimaksudkan sebagai pengembangan 

dari teori dengan tujuan mengetahui hasil penelitian dan dapat menjelaskan hasil 

dari suatu penelitian (Faisal, 2017, p.18). Proses penelitian dalam penelitian 

kuantitatif ini bersifat eksplanatif. 

3.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan penulis adalah metode survey. Menurut Sugiyono 

(2013, p.11) pengertian metode survey adalah:  

 “Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai 

alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi 

data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi 

tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan 

antar variabel, sosiologis maupun psikologis. “ 

Tujuan dari metode survey sendiri adalah memberikan gambaran secara 

mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari 

kasus atau kejadian suatu hal yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, metode 

survei dilakukan dengan cara menyusun sejumlah pertanyaan yang akan ditujukan 
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pada responden, yaitu pengunduh aplikasi Arena of Valor. Lewat metode survei 

ini, peneliti akan mendapatkan data yang berguna untuk menguji pengaruh dan 

keterkaitan antarvariabel. 

3.5 Populasi dan Sampling 

3.5.1 Populasi 

Sugiyono (2013, p.117) mengatakan bahwa populasi adalah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan dari obyek atau subyek tersebut. Sedangkan Arikunto (2013, p.173) 

berkata bahwa populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Jadi yang 

dimaksud populasi adalah individu yang memiliki sifat yang sama walaupun 

persentasr kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh individu yang akan 

dijadikan sebagai obyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini diambil dari 

pengunduh aplikasi Arena of Valor hingga tanggal 21 april 2019, dengan total 

unduh sebanyak 10 juta. 

3.5.2 Sampling 

Sampel dalam sebuah penelitian berguna untuk mewakili populasi. 

Soehartono (2004, p.57) menyatakan sampel sebagai bagian dari populasi yang 

akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya. Pada 

penelitian ini, sampel diambil dengan teknik purposive sampling. Teknik ini 

berguna untuk mendapatkan sample di mana di dalamnya terdapat beberapa 

pertimbangan dan juga adanya unsur kesengajaan. Sampel dalam penelitian ini 

memiliki beberapa kriteria, di antaranya adalah rentang umur 13-30 tahun, 
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merupakan pengikut dari salah satu media sosial resmi AOV, dan pernah 

mengunjungi website AOV. Untuk menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus Malhotra dengan jumlah 

sampel minimum 200 responden (Malhotra dan Birks, 2017, p.418). 

Gambar 3.1 

Tabel Jumlah Minimum Sampel Malhotra 

 

Sumber: Malhotra dan Birks, 2017, p.418 

 

Berdasarkan tabel minimum sampel Malhotra, jumlah minimum 

responden yang harus diperoleh adalah sebanyak 200 responden. Responden 

tersebut adalah pengunduh aplikasi Arena of Valor, terhitung hingga tanggal 21 

april 2019, dengan total unduh sebanyak 10 juta. 
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3.6 Operasionalisasi Variabel 
 

Berikut adalah operasionalisasi dari masing-masing variabel penelitian: 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel Dimensi Indikator Pernyataan Skala 

Pengukuran 

Pemasaran 

Digital 

(X) 

Website Informasi 1. Website 

www.aov.garena.

co.id 

memberikan 

informasi yang 

jelas terkait 

permainan AOV. 

2. Saya akan selalu 

mencari 

informasi terkait 

permainan AOV 

di webiste 

www.aov.garena.

co.id 

3. Saya dapat 

menemukan 

informasi yang 

saya butuhkan di 

website 

www.aov.garena.

co.id 

Likert 

   Tampilan antar 

muka 

1. Website 

www.aov.garena.

co.id memiliki 

tampilan yang 

menarik. 

2. Tampilan tatap 

muka website 

www.aov.garena.

co.id 

memudahkan 

saya untuk 

mencari 

informasi. 

3. Jenis font yang 

Likert 
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digunakan pada 

website dapat 

terbaca dengan 

baik 

4. Konten-konten 

yang ada pada 

website 

www.aov.garena.

co.id dikemas 

dengan tampilan 

yang baik. 

 Affiliate 

marketing 

and 

Strategic 

Partnership 

Kerja sama dengan 

pihak lain 

1. Adanya kerja 

sama dengan 

pihak lain 

membuat saya 

sering melihat 

promosi 

mengenai game 

AOV 

2. Adanya kerja 

sama dengan 

perusahaan lain 

membuat 

pemasaran AOV 

lebih menarik. 

Likert 

 Social 

Network 

Intensitas 

pengunggahan 

informasi 

1. Saya merasa 

sering melihat 

promosi AOV 

lewat media 

sosial. 

2. Media sosial 

AOV 

memberikan 

update informasi 

setidaknya dua 

kali sehari. 

3. Saya merasa 

jumlah promosi 

yang dilakukan di 

media sosial 

AOV tidak 

mengganggu. 

4. Jumlah Promosi 

yang dilakukan 

AOV di media 

sosial membantu 

Likert 
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saya untuk lebih 

mengenal game 

AOV.  

  Kualitas informasi 1. Informasi yang 

diberikan di 

media sosial 

AOV dikemas 

dengan menarik 

2. Informasi yang 

ada dalam media 

sosial AOV 

membantu saya 

untuk mengenal 

permainan AOV 

lebih baik 

3. Media sosial 

AOV menjadi 

pilihan utama 

saya ketika ingin 

mencari 

infromasi 

mengenai 

permainan AOV. 

4. Media sosial 

AOV 

memudahkan 

saya untuk 

mendapatkan 

informasi 

mengenai 

permainan AOV. 

Likert 

 Customer 

Relationship 

Management 

Keberagaman 

hadiah 

1. Saya merasa 

hadiah yang 

diberikan AOV 

sangat beragam. 

2. Beragam hadiah 

yang diberikan 

oleh AOV 

mempengaruhi 

saya untuk 

bermain AOV. 

3. Saya merasa 

tertarik untuk 

bermain AOV 

ketika melihat 

adanya hadiah 
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yang beragam. 

Minat 

Bermain 

Minat 

Transaksial 

Merek pilihan utama 1. Saya lebih 

berminat 

mengunduh 

permainan AOV 

dibanding 

permainan 

MOBA lainnya. 

2. Saya akan 
memilih AOV 

ketika ingin 

bermain 

permainan 

ponsel. 

3. Saya rela 
mengeluarkan 

uang untuk 

membeli  

aksesoris dalam 

permainan AOV. 

4. Saya lebih 
memilih membeli 

aksesoris yang 

berada di 

permainan AOV 

dibanding 

permainan 

lainnya. 

 

 Minat 

Referensial 

Rekomendasi 

produk 
1. Saya akan 

merekomendasik

an orang lain 

untuk bermain 

AOV 

2. Ketika orang 

bertanya 

mengenai 

permainan 

MOBA, saya 

segera 

merekomendasik

an permainan 

AOV kepada 

orang tersebut. 

3. Saya akan 
merekomendasik
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an promosi-

promosi 

mengenai 

permainan AOV 

kepada orang 

lain. 

Saya akan 

merekomendasik

an iklan AOV di 

media sosial 

kepada orang lain 

untuk dilihat. 

  Minat 

Preferensial 

Preferensi utama 1. Saya akan 
membicarakan 

tentang AOV 

ketika berdiskusi 

mengenai 

permainan 

MOBA 

2. Saya akan 

menceritakan 

pengalaman 

bermain AOV 

kepada orang lain 

3. AOV menjadi 
topik 

perbincangan 

utama saya ketika 

berbicara 

mengenai 

permainan ponsel 

4. Saya lebih 
banyak 

membicarakan 

hal positif 

mengenai 

permainan AOV 

kepada orang lain 

 

  Minat 

Eksploratif 

Mencari infromasi 

positif 
1. Saya selalu 

berusaha untuk 

mencari 

informasi terbaru 

mengenai AOV 

di media sosial 

yang dimiliki 
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Sumber: Data Olahan Penulis. 2019. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menarik data primer dan juga data 

sekunder yang berkaitan dengan penelitan. Berikut adalah data yang terdapat 

dalam penelitian: 

3.7.1 Data Primer 

Data primer diperoleh secara langsung lewat survey yang dilakukan 

terhadap responden. Umi Narimawati,SE.,M.Si (2008, p.98) dalam bukunya 

“Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi” 

menyatakan bahwa:  

AOV 

2.  Saya merasa 

tidak puas ketika 

tidak 

mendapatkan 

informasi terbaru 

mengenai AOV 

3. Saya merasa 
informasi yang 

diberikan AOV 

lewat media 

sosial membantu 

pemahaman saya 

mengenai 

permainan AOV 

4. Saya merasa 
informasi yang 

diberikan AOV 

di media sosial 

memiliki 

kredibilitas yang 

tinggi.  
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“Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. 

Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk 

file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah 

teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau 

orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun 

data”. 

Peneliti dalam hal ini mendapatkan data primer lewat metode survey dengan 

penyeberan kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan yang telah disesuaikan dan 

berkaitan dengan variabel dari topik penelitian. Kuesioner yang dibagikan akan 

diukur dengan menggunakan skala likert. Jenis skala likert yang digunakan adalah 

skala likert dengan empat poin (menghilangkan pilihan “netral”). Poin yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Sangat Setuju 

2. Setuju 

3. Tidak Setuju 

4. Sangat Tidak Setuju 

3.7.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diambil dari pihak atau sumber lain 

yang berguna untuk mendukung atau memperkuat data primer. Menurut Sugiyono 

(2010, p.137) adalah ”Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. Data sekunder 

biasanya disajikan dalam bentuk data-data, tabel-tabel, diagram-diagram, atau 

mengenai topik penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data 

sekunder dari jurnal, buku, dan juga website yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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3.8 Uji Validitas & Reliabilitas 
 

3.8.1 Uji Validitas  

 

Uji validitas adalah proses atau tindakan untuk menguji kevalidan atau 

kesahan kuesioner yang akan disebarkan. Menurut Arikunto (2013, p.211) 

validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (kuesioner). Instrumen yang valid berarti alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Menurut Sugiyono 

(2013: 173) Jika valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur.  

Untuk mengukur validitas instrumen, peneliti telah melaksanakan pre-test 

dengan responden yang telah ditentukan sesuai kriteria dengan jumlah sebanyak 

44 responden. Dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, nilai r tabel yang dijadikan 

acuan validitas sebesar 0.297 dengan rumus df=n-2, menjadi df= 44-2= 42. 

Dengan acuan sebesar 0.297, pernyataan dari masing-masing indikator dapat 

dikatakan valid apabila r hitung > r tabel. Berikut adalah hasil dari pre-test yang 

dilakukan penulis: 
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Tabel 3.2 

Uji Validitas Variabel X (Digital Marketing 

 

 

CORRELATIONS 

 Pernyataan   X Total Keterangan 

X.1.1 

Pearson Correlation .474** 

Valid Sig. (2-tailed) 0.001 

N 44 

X.1.2 

Pearson Correlation .406** 

Valid Sig. (2-tailed) 0.006 

N 44 

X.1.3 

Pearson Correlation 0.297 

Tidak Valid Sig. (2-tailed) 0.050 

N 44 

X.2.1 

Pearson Correlation 0.287 

Tidak Valid Sig. (2-tailed) 0.059 

N 44 

X.2.2 

Pearson Correlation .427** 

Valid Sig. (2-tailed) 0.004 

N 44 

X.2.3 

Pearson Correlation 0.282 

Tidak Valid Sig. (2-tailed) 0.063 

N 44 

X.2.4 

Pearson Correlation .567** 

Valid Sig. (2-tailed) 0.000 

N 44 
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X.3.1 

Pearson Correlation .387** 

Valid Sig. (2-tailed) 0.009 

N 44 

X.3.2 

Pearson Correlation .451** 

Valid Sig. (2-tailed) 0.002 

N 44 

X.4.1 

Pearson Correlation .378* 

Valid Sig. (2-tailed) 0.011 

N 44 

X.4.2 

Pearson Correlation .337* 

Valid Sig. (2-tailed) 0.025 

N 44 

X.4.3 

Pearson Correlation .471** 

Valid Sig. (2-tailed) 0.001 

N 44 

X.4.4 

Pearson Correlation 0.281 

Tidak Valid Sig. (2-tailed) 0.065 

N 44 

X.5.1 

Pearson Correlation .471** 

Valid Sig. (2-tailed) 0.001 

N 44 

X.5.2 

Pearson Correlation .380* 

Valid Sig. (2-tailed) 0.011 

N 44 

X.5.3 Pearson Correlation .411** Valid 
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Sig. (2-tailed) 0.006 

N 44 

X.5.4 

Pearson Correlation 0.230 

Tidak Valid Sig. (2-tailed) 0.132 

N 44 

X.6.1 

Pearson Correlation .522** 

Valid Sig. (2-tailed) 0.000 

N 44 

X.6.2 

Pearson Correlation 0.234 

Tidak Valid Sig. (2-tailed) 0.126 

N 44 

X.6.3 

Pearson Correlation .299* 

Valid Sig. (2-tailed) 0.048 

N 44 

    

Sumber : Hasil Data Olahan SPSS oleh Peneliti (ver.25) , 2019 

 Dari tabel 3.2, dapat dilihat bahwa dari 23 pernyataan yang dibuat oleh 

penulis terdapat 17 pernyataan valid sedangkan 6 lainnya tidak valid dan tidak 

dapat disebarkan sebagai kuesioner, karena tidak memenuhi syarat yaitu r hitung 

> r tabel. 
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Tabel 3.3 

Uji Validitas Variabel Y (Minat Bermain) 

 

 

CORRELATIONS 

 Pernyataan   Y1 Total Keterangan 

Y.1.1 

Pearson Correlation .649** 

Valid Sig. (2-tailed) 0.000 

N 44 

Y.1.2 

Pearson Correlation .529** 

Valid Sig. (2-tailed) 0.000 

N 44 

Y.1.3 

Pearson Correlation .534** 

Valid Sig. (2-tailed) 0.000 

N 44 

Y.1.4 

Pearson Correlation .654** 

Valid Sig. (2-tailed) 0.000 

N 44 

Y.2.1 

Pearson Correlation .476** 

Valid Sig. (2-tailed) 0.001 

N 44 

Y.2.2 

Pearson Correlation .681** 

Valid Sig. (2-tailed) 0.000 

N 44 

Y.2.3 

Pearson Correlation .716** 

Valid Sig. (2-tailed) 0.000 

N 44 
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Y.3.1 

Pearson Correlation .660** 

Valid Sig. (2-tailed) 0.000 

N 44 

Y.3.2 

Pearson Correlation .707** 

Valid Sig. (2-tailed) 0.000 

N 44 

Y.3.3 

Pearson Correlation .708** 

Valid Sig. (2-tailed) 0.000 

N 44 

Y.3.4 

Pearson Correlation .370* 

Valid Sig. (2-tailed) 0.014 

N 44 

Y.4.1 

Pearson Correlation .398** 

Valid Sig. (2-tailed) 0.007 

N 44 

Y.4.2 

Pearson Correlation 0.183 

Tidak Valid Sig. (2-tailed) 0.233 

N 44 

Y.4.3 

Pearson Correlation .318* 

Valid Sig. (2-tailed) 0.035 

N 44 

Y.4.4 

Pearson Correlation 0.268 

Tidak valid Sig. (2-tailed) 0.079 

N 44 

 

Sumber : Hasil Data Olahan SPSS oleh Peneliti (ver.25) , 2019 
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 Dari tabel 3.3, dapat dilihat bahwa terdapat 13 pernyataan valid, sedangkan 

dua lainnya tidak valid dan tidak akan dimasukan ke dalam kuesioner karena tidak 

memenuhi syarat r hitung > r tabel. Maka total keseluruhan pernyataan dari 

variabel x dan y yang dapat disebarkan menjadi kuesioner adalah sebanyak 30 

pernyataan, sedangkan 8 pernyataan lainnya tidak valid. 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi atau kepercayaan alat 

ukur. Menurut Sugiyono (2010, p.354) uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui 

seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua 

kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur 

sama. Uji realibilitas pada penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS 

Versi 25 dengan teknik uji Alpha Cronbach. Teknik ini dapat digunakan untuk 

menentukan apakah suatu instrumen penelitian reliabel atau tidak. Kriteria uji 

reliabilitas dengan rumus alpha adalah apabila r hitung >  r tabel, maka alat ukur 

tersebut reliabel dan juga sebaliknya, jika r hitung < r tabel maka alat ukur tidak 

reliabel. Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks 

r11 sebagai berikut :  
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Gambar 3.2 

Tabel Koefisien Reliabilitas 

 

 

 

 

                          Sumber: Tedi Rusman, 2013, p.57 

Berikut adalah uji reliabilitas berdasarkan hasil pre-test yang telah 

dilakukan oleh peneliti: 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X (Digital Marketing) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.741 23 

 

Sumber : Hasil Data Olahan oleh Peneliti dengan SPSS (Ver.25), 2019 

Berdasarkan tabel 3.4, variabel X memiliki hasil nilai Alpha Cronbach 

sebesar 0.741. Nilai tersebut termasuk dalam kategori reliabilitas yang tinggi. 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y (Minat Bermain) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,813 15 

 

Pengaruh pemasaran digital..., Aldy Dwyan Putra, FIKOM UMN, 2019



 

42 

 

Sumber : Hasil Data Olahan oleh Peneliti dengan SPSS (Ver.25), 2019 

Berdasarkan tabel 3.5, variabel Y memiliki hasil nilai Alpha Cronbach 

sebesar 0,813 yang termasuk dalam kategori reliabilitas yang sangat tinggi. 

3.9 Teknik Analisis Data 

3.9.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk menguji model regresi 

dari variabel penganggu (residual) memiliki distiribusi yang normal atau tidak 

(Ghozali, 2011, p.160).  Uji ini dilakukan untuk mengetahui proses distribusi data 

pada penelitian dan mengetahui normal atau tidaknya data melalui uji penyebaran 

data. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan melakukan uji 

Kolmogrov Smirnov. Pedoman dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai signifikan < 0.05, berarti data memiliki distribusi tak 

normal. 

b. Jika nilai signifikan > 0.05, berarti data memiliki distribusi normal. 

3.9.2 Uji Koefisien Korelasi 

Uji koefisien korelasi adalah uji yang mengukur seberapa besar nilai 

hubungan antar variabel penelitian. Nilai dari hasil uji korelasi menjadi ukuran 

seberapa besar korelasi antar variabel dan menentukan diterima atau tidaknya 

hipotesis penelitian (Bungin, 2013, p.210). Nilai korelasi berada di rentang 0 ≥ 1 

atau 1 ≤ 0. Dalam penelitian ini, variabel yang diuji adalah antara variabel 

independen (pemasaran digital) dengan variabel dependen (minat bermain). 
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3.9.3 Uji Regresi Linier Sederhana 

Selain uji korelasi, penelitian ini juga melakukan uji regresi sederahana. 

Uji regresi sederhana dilakukan apabila dalam penelitian terdapat dua variabel, 

yang merupakan variabel terikat  dan satu variabel bebas. Uji ini didasarkan pada 

hubungan fungsional dan kausal masing-masing variabel (Sugiyono, 2010, p.270). 

Rumus persamaan umum dari regresi linier sederhana adalah sebagai berikut: 

  Y =      

Keterangaan:  

Y = variabel dependen 

  = konstanta regresi 

  = koefision regresi 

3.9.4 Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan hasil jawaban sementara dari sebuah rumusan 

masalah penelitian. Hipotesis distrukturisasi dalam bentuk kalimat pernyataan 

terkait masalah penelitian (Sugiyono, 2017, p.63). Hipotesis bersifat sementara 

karena hanya berdasarkan teori-teori yang relevan dan perlu adanya dasar akan 

fakta-fakta empiris hasil dari pengumpulan data. Maka dari itu, berikut adalah 

hipotesis penelitian dalam penelitian ini: 

1. H0: Tidak ada pengaruh pemasaran digital terhadap minat bermain 

aplikasi Arena of Valor. 

2. Ha: Terdapat pengaruh antara pemasaran digital terhadap minat 

bermain aplikasi Arena of Valor. 
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