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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1  Sifat dan Jenis Penelitian 
 

Berdasarkan jenis data dan analisisnya, terdapat tiga jenis penelitian yaitu, 

penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif dan penelitian gabungan keduanya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, merupakan penelitian yang 

terstruktur dan pengukurannya menggunakan data dan angka. 

Metode kuantitatif disebut metode tradisional, karena metode ini sudah 

cukup lama digunakan untuk penelitian dan menjadi tradisi. Kuantitatif juga disebut 

sebagai metode positivistik karena memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit 

atau empiris, obyektif, terukur, raional dan sistematis. Penelitian kuantitatif 

mempunyai maksud untuk menguji teori, artinya menguji pengaruh suatu variabel 

dengan variabel lainnya atau variabel yang mempengaruhi dengan variabel yang 

dipengaruhi. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif, yang bertujuan 

untuk membuktikan hubungan kausal antar variabel dan menguji hipotesa 

penelitian. Dengan menggunakan data-data dari responden melalui instrumen 

kuesioner. Dalam penelitian kuantitatif penekanan ada pada analisasi dari data-data 

yang berbentuk angka atau numeric dari hasil olahan menggunakan metode 

statistika (Azwar, 2007, h. 5). 

Dilihat dari tingkat eksplanasinya, penelitian ini tergolong kedalam 

penelitian asosiatif kausal yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan hubungan 
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sebab akibat antar variabel, sehingga dalam penelitian ini terdapat variabel 

independen dan variabel dependen. Asosiatif kausal merupakan hubungan yang 

bersifat sebab akibat, ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi 

(Sugiyono, 2016, h. 37).  

 

3.2 Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016, h. 7) mendefinisikan bahwa metode penelitian 

merupakan sebuah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan maksud 

tertentu dengan jelas.  Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode survei, 

yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta dari sampel yang 

ditarik dari populasi yang sudah ditentukan. Metode survei untuk memenuhi 

pengumpulan data dalam penelitian menggunakan instrumen kuesioner atau angket 

yang diisikan oleh responden.  

 

3.3  Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan suatu pilihan peneliti untuk mempelajari sebuah wilayah 

generalisasi yang terdapat objek atau subjek yang memiliki kriteria dan kualitas 

tertentu yang ditetapkan peneliti dalam penelitiannya untuk ditarik kesimpulan 

(Sugiyono, 2016, h. 80).  

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota aktif dari anggota Jalan2.com. 

Peneliti memilih populasi tersebut karena peneliti melihat bahwa anggota 

Jalan2.com memasuki kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini, mereka yang 

suka bepergian dan pernah atau suka memakai jasa transportasi udara. Selain itu, 
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peneliti melakukan beberapa perbandingan dalam pemilihan populasi, diantaranya 

adalah anggota Jalan2.com, komunitas Citilink dan komunitas Traveloka. Kendala 

peneliti jika memilih komunitas Citilink Indonesia adalah waktu yang berdekatan 

dengan peristiwa maraknya pilot mabuk Citilink ini tidak memungkinkan untuk 

dipilih menjadi responden dan menurut peneliti komunitas Citilink sendiri pasti 

mempunyai loyalitas (lebih mendukung perusahaan) yang lebih dibandingkan 

anggota dari komunitas traveling lainnya yang diduga tidak mudah dipengaruhi 

oleh terpaan pemberitaan. Dan komunitas Citilink Indonesia tidak mempunyai 

website resmi melainkan di halam facebook, karena itu peneliti tidak ingin memilih 

komunitas yang berdiri didalam suatu platform social media. Alasan tidak 

memilihnya komunitas Traveloka, peneliti mellihat pada halaman komunitas pada 

website lebih banyak berbagi cerita mengenai pengalaman liburan dan tidak bebas 

berekspresi dan beropini. Sehingga, pilihan peneliti yang paling tepat untuk 

menjadi populasi penelitian adalah anggota Jalan2.com. 

Alasan lainnya peneliti memilih sebuah komunitas traveling karena sesuai 

dengan objek penelitian yaitu peneliti ingin mengetahui apakah ada perubahan citra 

merek maskapai Citilink setelah adanya pemberitaan kasus pilot mabuk di media 

online. Dengan pemilihan komunitas Jalan2.com, peneliti mengharapkan adanya 

pengetahuan anggota terhadap maskapai Citilink. Pemilihan Maskapai Citilink 

sebagai objek penelitian dikarenakan peneliti melihat bahwa maskapai ini 

mempunyai nama besar yang juga seperti Garuda Indonesia khususnya di dunia 

Low Cost Carrier. 

Sampling merupakan penarikan berupa bagian dari jumlah dan karakteristik 
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yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian membutuhkan sampel jika 

populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi tersebut. Misalnya karena adanya keterbatasan waktu, tenaga dan dana, 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi penelitian. 

Menurut Sugiyono (2016, h. 81) bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Karena jika, populasi memiliki jumlah 

besar dan tidak memungkinkan untuk peneliti mempelajari semua yang ada dalam 

populasi, maka peneliti dapat menarik sampel dari populasi yang dipilih.  

Peneliti menarik sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, 

bukan berdasarkan strata atau random tetapi berdasarkan atas tujuan tertentu, 

pengambilan ini bertujuan cukup baik atas pertimbangan peneliti sendiri yang dapat 

mewakili populasi (Arikunto, 2010, h. 183). 

Pada penelitian ini, peneliti menarik sampel dengan menggunakan perhitungan 

Slovin : 

 

= !.#!!
!$!.#!!(&,&()*

= 	 !.#!!
-..//(

    n = 

                   		= 306	sampel 

Keterangan 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = toleransi ketidaktelitian (dalam persen) 
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3.4 Operasionalisasi Variabel 

 
3.4.1 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016, h. 38) variabel penelitian merupakan suatu atribut 

atau sifat atau sebuah nilai dari orang, objek atau kegiatan yang memiliki variasi 

khusus yang dipilih oleh peneliti untuk dianalisis dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Pada penelitian ini peneliti menetapkan 2 variabel, yaitu variabel bebas 

(variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen).  

a. Variabel Independen (X) 

Variabel independen menurut Sugiyono (2016, h. 39) adalah sebuah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab berubahnya atau 

timbulnya suatu gejala atau disebut variabel dependen. Sering juga disebut 

sebagai stimulus, prediktor dan antesenden. Variabel independen pada 

penelitian ini adalah Terpaan Berita (X). 

b. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen menurut Sugiyono (2016, h. 39) merupakan suatu 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

independen. Sering juga disebut sebagai variabel output, kriteria dan 

konsekuen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Citra Merek (Y).  

Bagan 3.1 Variabel Penelitian 
 

Variabel Independen           Variabel Dependen 
 

 Media Exposure  (X) Brand Image	(Y)	
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Independen Terpaan Berita (X) 

No. Variabel Dimensi Indikator 
1. Terpaan Berita (X) 

 
 
 
 
 
 
Rosengren  (1974) 
dalam Rakhmat 
(2003) 

Frekuensi 

1. Tingkat keseringan 
menyimak dan membaca 
berita pilot mabuk 
Citilink 

Durasi dan 
Intensitas 

2. Berapa lama khalayak 
membaca berita pilot 
mabuk Citilink 

3. Berapa lama khalayak 
menyimak dan mengikuti 
pemberitaan  pilot mabuk 
Citilink 

Atensi 

4. Ketertarikan atau 
perhatian khalayak dalam 
membaca berita pilot 
mabuk Citilink 

5. Jumlah media yang 
dikonsumsi untuk 
mendapatkan berita pilot 
mabuk Citilink 

 

 

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel Dependen Citra Merek (Y) 

No. Variabel Dimensi Indikator 
2. Citra Merek (Y) 

 
 
 
 
 
 
 
Soemirat (2012) 
 

Persepsi 

1. Perhatian khalayak 
terhadap pemberitaan dan 
perkembangan berita pilot 
mabuk Citilink 

2. Anggapan khalayak 
terhadap berita pilot 
mabuk Citilink 

Kognisi 

3. Kepercayaan dan 
keyakinan terhadap 
tindakan maskapai 
Citilink 
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Motif 

4. Pernah mengikuti kegiatan 
yang membela merek atau 
perusahaan terkait 

5. Aktif dalam organisasi 
yang berhubungan dengan 
adanya berita pilot mabuk 
maskapai Citilink 

Sikap 
6. Keputusan individu 

terhadap perusahaan 
maskapai Citilik 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama atau 

tangan pertama yang langsung dari lapangan. Mustofa (2009 dalam Lellyana, 

2015, h. 28) mengungkapkan bahwa data primer diperoleh berdasarkan 

langsung dari sumbernya atau subjek penelitian yang peneliti ukur. Dalam 

penelitian ini, sumber data primer penelitian adalah anggota jalan2.com yang 

memiliki hobi bepergian. Dengan menyebarkan kuesioner akan didapatkan 

hasil dan akan diolah dengan menggunakan Software IBM SPSS 24 for Mac.  

 

3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah hasil data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, 

dan telah tedokumenasi. Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua 

dalam penelitian. Sehingga peneliti hanya menyalin data seperlunya untuk 

kepentingan penelitiannya (Mustofa, 2009 dalam Lellyana, 2015, h. 28). Data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi dari buku catatan, 

laporan tahunan, jurnal, majalah, internet dan lainnya.  

Pengaruh Terpaan Berita..., Clarinta Sani, FIKOM UMN, 2017



	 44	

3.6 Teknik Pengukuran Data 

Pengukuran data dalam kuesioner yang disebarkan menggunakan skala likert 

dalam pengukuran jawabannya. Skala Likert menurut Sugiyono (2016, h. 93) 

bahwa variabel dalam penelitian yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel, selanjutnya semua indikator dijabarkan menjadi instrumen – instrumen 

penelitian, dalam penelitian ini dijabarkan dengan pertanyaan – pernyataan.  

Penjelasan kategori nilai dalam skala likert yaitu, Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). 

Tabel 3.3 
Nilai Skala Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1 Uji Validitas 

Merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

No. Skala Bobot 

1. Sangat Tidak Setuju 1 

2. Tidak Setuju 2 

3. Setuju 3 

4. Sangat Setuju 4 
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menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang validitas yang dimaksud (Sugiyono, 2016, h.121).  

Uji validitas dapat dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson’s 

Product Moment (PPM), yaitu mengorelasikan skor masing-masing item dengan 

skor total. Skor total sendiri adalah skor yang diperoleh dari penjumlahan skor 

item untuk instrumen tersebut. Pada penelitian ini, pengujian validitas dilakukan 

dengan korelasi Pearson Validity, two-tailed test of significance dengan 

menggunakan teknik product moment.  

 

 

 

 

Keterangan 
rxy  = korelasi antara x dengan y 

xi = nilai x ke - i 
yi = nilai y ke - i 
n = banyaknya  
Sugiyono (2011, h. 228) 
 

 

Pengujian uji validitas ini mengacu pada kriteria (Ghozali, 2012, h. 53) :  

1. Apabila rhitung > rtabel maka dinyatakan valid.  

Apabila rhitung > rtabel maka dinyatakan tidak valid. � 

2. Apabila Sig. < 0,05 maka dinyatakan valid.  

Apabila Sig. > 0,05 maka dinyatakan tidak valid. ��

3. Tabel r Pearson’s Product Moment (pada lampiran, tabel...) 
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3.6.1.1. Uji Instrumen Validitas Data Pre Test 

Peneliti melakukan pre-test terlebih dahulu untuk mengetahui 

kelayakan instrumen yang digunakan dalam penelitian. Sampel 

penelitian adalah 310 responden, menurut Arikunto (2006, h. 112) jika 

jumlah subjek dalam jumlah besar (lebih dari 100) maka dapat dimabil 

dari 10% - 15% dari sampel.  

Peneliti menyebarkan kuesioner secara online kepada 11% dari 

jumlah sampel, sehingga didapatkan angka 35 responden. Pemutusan 

kelayakan atau kevalidan suatu item instrumen dapat diputuskan 

berdasarkan tabel r product moment dibandingkan dengan r hitung. 

Dapat diketahui bahwa degree of freedom (df) yaitu jumlah sampel 

(n) – 2. Maka r tabel peneliti untuk pengukuran valid atau tidaknya 

sebuah instrumen adalah 35 – 2 = 33 dengan taraf signifikansi 5% adalah 

0,344. Jika hasil r hitung lebih besar dari r tabel akan dinyaakan valid 

dan sebaliknya, jika hasil r hitung lebih kecil dari r tabel akan dinyatakan 

tidak valid. Dalam uji instrumen validitas ini, peneliti menggunakan 

Software IBM SPSS Version 24 for Mac. 

Tabel 3.4 Uji Validitas Data Pre-test Variabel Terpaan Berita (X)  
Pearson Correlation 

Item 
Pertanyaan 

Nilai Pearson 
Correlation (r 

hitung) 
r tabel Sig. Simpulan 

Frekuensi 

0.344 

 
X1_1 .347 .041 Valid 
X1_2 .576 .000 Valid 

Durasi atau Intensitas  
X2_3 .479 .004 Valid 
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X2_4 .840 .000 Valid 
X2_5 .771 .000 Valid 

Atensi  
X3_6 .810 .000 Valid 
X3_7 .726 .000 Valid 
X3_8 .724 .000 Valid 
X3_9 .636 .000 Valid 
X3_10 .685 .000 Valid 

Sumber : Data Primer, diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 3.4 disebutkan bahwa seluruh butir indikator yang 

digunakan untuk mengukur variabel X memiliki nilai signifikansi di 

bawah 0.05 dan hasil r hitung berada di bawah angka 0,344, sehingga 

untuk seluruh item indikator pengukuran variabel terpaan berita (X) 

dalam penelitian ini dinyatakan valid. 

 

Tabel 3.5 Uji Validitas Data Pre-test Variabel Citra Merek (Y)  
Pearson Correlation 

Item 
Pertanyaan 

Nilai Pearson 
Correlation (r 

hitung) 
r tabel Sig. Simpulan 

Persepsi 

0.344 

 
Y1_1 .622 .000 Valid 
Y1_2 .726 .000 Valid 
Y1_3 .580 .000 Valid 
Y1_4 .629 .000 Valid 
Y1_5 .537 .001 Valid 
Y1_6 .786 .000 Valid 

Kognitif  
Y2_7 .351 .039 Valid 
Y2_8 .297 .083 Tidak Valid 
Y2_9 .261 .130 Tidak Valid 
Y2_10 .587 .000 Valid 
Y2_11 .522 .001 Valid 
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Y2_12 .611 .000 Valid 
Y2_13 .652 .000 Valid 

Motif  
Y3_14 .430 .010 Valid 
Y3_15 .298 .082 Tidak Valid 
Y3_16 .595 .000 Valid 
Y3_17 .692 .000 Valid 
Y3_18 .641 .000 Valid 
Y3_19 .628 .000 Valid 

Sikap  
Y4_20 .551 .001 Valid 
Y4_21 .661 .000 Valid 
Y4_22 .539 .001 Valid 
Y4_23 .612 .000 Valid 
Y4_24 .654 .000 Valid 
Y4_25 .585 .000 Valid 

Sumber : Data Primer, diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 3.5 disebutkan bahwa ada beberapa item indikator 

yang nilai signifikansinya melebihi 0,05 dan r hitungnya kurang dari r 

tabel 0,0344 yaitu item Y2_8, Y2_9 dan Y3_15. Dan dapat dilihat bahwa 

item Y2_7 terbukti valid tetapi, nilai signifikansi dan r hitungnya 

mendekati r tabel dan 0,05. Oleh karena itu, 4 item indikator tersebut 

diputuskan peneliti dibuang dari item penelitian. Sehingga, seluruh sisa 

indikator yang memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 dan hasil r 

hitung di atas 0,344 yang dinyatakan valid akan digunakan untuk 

mengukur variabel (x) Terpaan Berita dalam penelitian ini.  

 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Merupakan pengujian untuk melihat apakah sesuatu instrumen dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 
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tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen 

yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya, 

maka berapa kali pun diambil, tetap akan sama. Reliabilitas menunjuk pada 

tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya dan juga dapat 

diandalkan. Dengan demikian, masalah reliabilitas instrumen berhubungan 

dengan masalah ketepatan hasil. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kestabilan suatu alat ukur. Uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan Internal Consistency Reliability yang menggunakan 

Alpha Cronbach untuk mengidentifikasikan seberapa baik hubungan antara 

item-item indikator dalam instrumen penelitian. Dalam uji instrumen 

reliabilitas ini, peneliti menggunakan Software IBM SPSS Version 24 for Mac. 

Untuk mengetahui suatu alat ukur itu reliabel dapat diuji dengan rumus 

Alpha (Arikunto, 2010, h. 239), yaitu : 

 

9
(9 − ;

; −
<=>?

=?@
 

Keterangan 

r11  = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan 

ΣBC.	  = jumlah varians butir 

B.D  = varians total 

 

 

 

r11 = 
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3.6.2.1. Uji Instrumen Reabilitas Data Pre Test 

 

Tabel 3.6 Uji Reabilitas Data Pre-test Variabel Terpaan Berita (X) 
Cronbach’s Alpha Reliability Statistics 

Reliability Statistics 
Cronbach’s Alpha N of Items 

.841 10 
Sumber : Data Primer, diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 3.6 diketahui bahwa hasil uji reliabilitas 

Cronbach’s Alpha adalah 0,841. Menunjukkan bahwa variabel Terpaan 

Berita (X) memiliki hasil yang reliabel karena nilai r hitung > r tabel 

dimana 0,841 > 0,700. 

 

Tabel 3.7 Uji Reabilitas Data Pre-test Variabel Citra (Y) 
Cronbach’s Alpha Reliability Statistics 

Reliability Statistics 
Cronbach’s Alpha N of Items 

.905 25 
Sumber : Data Primer, diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 3.7 diketahui bahwa hasil uji reliabiitas 

Cronbach’s Alpha adalah 0,905. Menunjukkan bahwa variabel Citra 

Merek (X) memiliki hasil yang reliabel karena nilai r hitung > r tabel 

dimana 0,905 > 0,700.  
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3.6.3 Uji Normalitas 

Langkah pertama untuk mengetahui apakah item instrumen yang 

disebarkan memiliki distribusi normal atau tidak adalah melakukan uji 

normalitas. Menurut Sugiyono (2016, h. 150), jika data memiliki distribusi 

normal maka dapat dilakukan analisis menggunakan metode teknik statistik 

parametrik. Sebaliknya, jika data yang dimiliki berdistribusi tidak normal, maka 

menggunakan teknik statistik nonparametrik (Sugiyono, 2016, h. 148).  

Menurut Imam Ghozali (2011, h. 160) bahwa tujuan uji normalitas adalah 

untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi atau residual memiliki 

distribusi normal, bila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid 

untuk jumlah sampel kecil. 

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov – 

Smirnov, dalam mempermudah mengolah dan menghitung data secara statistik, 

peneliti menggunakan Software IBM SPSS 24 for Mac.  

Dasar uji Kolmogorov - Smirnov, dasar pengambilan keputusannya yaitu : 

a. Jika nilai Sig. < 0,05 maka distribusi data tidak normal 

b. Jika nilai Sig. > 0,05 maka distribusi data dikatakan normal 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 

analisis statistik inferensial karena penelitian ini termasuk kedalam kategori 

penelitian eksplanatif yang bertujuan mengetahui seberapa besar hubungan antar 

variabel. Statistik inferensial merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisa 
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data sampel dan hasilnya akan berlaku juga pada populasi penelitian. Analisis 

statistik inferensial disebut juga sebagai statistik probabilitas, karena kesimpulan 

yang berupa kebenarannya bersifat peluang (probability) yaitu peluang kesalahan 

dan kebenaran dinyatakan dalam bentuk persentase (Sugiyono, 2016, h. 148).  

 

3.7.1 Uji Koefisien Korelasi 

Peneliti menggunakan bantuan analisis statistik korelasi Pearson Product 

Moment untuk menganalisis hubungan terpaan pemberitaan pilot mabuk di 

media online dengan citra maskapai Citilink. Rumus Pearson digunakan untuk 

mengetahui koefisien korelasi atau besar kekuatan hubungan dan membuktikan 

pengujian hipotesis hubungan antar variabel. Perhitungan korelasi antar variabel 

dalam penelitin ini menggunakan Software IBM SPSS 24 for Mac.  

Rumus dari analisis korelasi Pearson Product Moment adalah : 

 

 

 

 

 

Keterangan 

rxy  = korelasi antara x dengan y 

xi = nilai x ke - i 

yi = nilai y ke - i 

n = banyaknya  

Sugiyono (2011, h. 228) 
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Dan penjelasan hasil koefisien korelasi yang diputuskan tersebut besar atau 

kecil, maka dasar keputusan berdasarkan tabel berikut: 

Tabel 3.8 
Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi 
Interval Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Lemah 

0,20 – 0,399 Lemah 

0,40 – 0,599 Cukup 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono, 2007, h. 229 

 

 

3.7.2 Uji Regresi Linear Sederhana 

Salah satu asumsi dari analisis regresi adalah linearitas. Maksudnya 

adalah apakah garis regresi antara variabel X dan variabel Y membentuk garis 

linear atau tidak. Apabila tidak linear maka analisis regresi tidak dapat 

dilanjutkan. Regresi linier sederhana ini didasarkan pada hubungan fungsional 

satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2007, h. 

261). 

Persamaan umum uji regresi linear sederhana adalah : 

E = 	F + >	H	 
Sumber : Sugiyono, 2013, h. 261 

Keterangan :  

Y = variabel dependen yang diprediksi 

a = konstanta 

b = koefisien variabel X 

X = variabel independen 
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3.7.3 Uji Regresi Linear Stepwise 

Peneliti memilih regresi linear sederhana dan juga regresi linear 

dengan metode Stepwise, karena  Stepwise Regression dapat 

menyelesaikan masalah regresi yang variabel prediktornya saling 

berkorelasi. Metode regresi Stepwise dilakukan dengan memasukkan 

variabel independen yang mempunyai konstribusi terbesar terhadap 

variabel dependen, hal ini dilakukan secara terus menerus sampai semua 

varibel independen yang mempunyai konstribusi signifikan (Lembang, 

2011, h. 16).  

Rumus persamaan regresinya adalah sebagai berikut : 

 

Y=β0+β1X1+β2X2+L+βkXk+ε  

 

Keterangan :  

Yi = variabel dependen yang diprediksi 

β0,β1,β2, ,βk  =  parameter 

X1 ,X2 ,L,Xk = variabel independen 

Sumber : Lembang, 2011, h. 16 
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