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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Sifat Penelitian 

Menurut Kriyantono (2006, h. 55), penelitian kuantitatif adalah riset yang 

menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat 

digeneralisasikan. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian kuantitatif tidak 

terlalu mementingkan kedalaman data atau analisis. Peneliti lebih mementingkan 

aspek keluasan data, sehingga data atau hasil riset dapat dianggap merupakan 

representasi dari seluruh populasi.   

Dalam melakukan penelitian kuantitatif, peneliti harus bersikap objektif. Oleh 

karena itu, peneliti tidak boleh mengikutsertakan analisis dan interpretasi yang 

bersikap subjektif dalam melakukan analisis data (Kriyantono, 2006, h. 56).   

Penelitian ini menggunakan format eksplanasi. Bungin (2013, h.51) 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan format eksplanasi  adalah menjelaskan 

suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan, 

perbedaan atau pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain. Oleh karena itu, 

penelitian eksplanasi menggunakan sampel dan hipotesis. Penelitian dengan 

format eksplanasi bertujuan untuk mencari hubungan sebab-akibat dari variabel-

variabel yang diteliti, dengan demikian statistik inferensial sebagai alat utama 

yang digunakan untuk melakukan analisis data.   
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3.2 Metode Penelitian 

      Penelitian dengan format eksplanasi dapat dilakukan melalui survei dan 

eksperimen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan eksplanasi survei, yaitu 

peneliti harus membuat hipotesis untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antar 

variabel dan mengujinya dengan menggunakan analisis statistik inferensial 

(Bungin, 2013, h. 51).  

      Menurut Kriyantono (2006, h. 59), survei adalah metode penelitian dengan 

menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. Peneliti 

menyusun seperangkat pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian dan 

meminta responden untuk menjawabnya. Jawaban dari responden akan 

menunjukkan informasi yang terkait dengan aspirasi, pendapat, persepsi, maupun 

keyakinan. 

      Pada praktiknya, metode survei dilakukan dengan menyusun pertanyaan-

pertanyaan dan mengajukan pertanyaan tersebut kepada responden. Responden 

yang dimaksud oleh peneliti adalah orang-orang yang telah mengikuti event 

Mizzu Lab pada 2017. Hasilnya peneliti akan menilai seberapa besar pengaruh 

event tersebut terhadap brand awareness para peserta.  

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah  wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang memiliki kuantitas dan karakterististik tertentu yang telah ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009, h. 
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61). Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang hadir dan mengikuti 

event Mizzu Lab 2017 sebanyak  40 orang.  

3.3.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian besar dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti 

adalah sampling jenuh. Sampling jenuh merupakan teknik penentuan pengambilan 

sampel yang menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel (Sugiyono, 

2009, h. 122). Peneliti menyebarkan kuesioner secara online kepada seluruh 

peserta event Mizzu Lab 2017. 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Event 

(Getz, 2009) 

Durations  Event Mizzu 

Lab dimulai 

tepat waktu 

 Durasi event 

dirasa cukup 

 Event Mizzu 

Lab 

dilaksanakan 

pada waktu 

Likert 
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yang tepat 

 Setting  Tempat 

pelaksanaan 

event 

 Pengaturan MC 

 Pengaturan 

tempat duduk 

peserta 

 Dekorasi 

 Management  Pelaksanaan 

Event terasa 

mengesankan 

 Event ini tidak 

ada di tempat 

lain 

 Event ini 

memiliki 

fasilitas yang 

menarik 

 Panitia Event 

mengelola 

event ini 
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dengan baik 

 People   Pengisi Acara 

 MC 

 Panitia 

Brand Awareness 

(Freddy Rangkuti, 

2002) 

Brand 

Recognition 

 Mengenali 

produk  

 Mengenali logo  

 Mengenali 

produk dari 

kemasannya 

 Dapat 

membedakan 

produk dengan 

produk sejenis 

 Brand Recall  Mengingat 

produk  

 Mengingat 

produk dari 

kemasannya 

 Mengingat logo  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

3.5.1 Data Primer 

Menurut Bungin (2013, h. 128) data primer adalah data yang diambil dari 

sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Metode angket juga bisa 

disebut sebagai metode kuesioner. Metode tersebut berbentuk kumpulan 

pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, 

kemudian dikirim kepada responden untuk diisi. Setelah diisi, angket dikirim 

kembali ke petugas atau peneliti (Bungin, 2013, h. 130).    

Menurut Bungin (2013, h. 132) kelebihan kuesioner adalah biaya yang 

relatif lebih murah, lebih menghemat waktu karena dapat disebarkan secara 

online, dan mempermudah peneliti dalam memperoleh dalam melakukan 

pengumpulan data khususnya bagi responden yang terpencar-pencar.  

3.5.2 Data Sekunder 

Menurut Bungin (2013, h. 128) data sekunder adalah data yang diperoleh 

dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder dibagi menjadi dua, yaitu 

internal dan eksternal data. Internal data adalah data yang tersedia tertulis pada 

sumber data sekunder sedangkan yang dimaksud dengan eksternal data adalah 

data yang diperoleh dari sumber luar. Data sekunder dalam penelitian ini adalah 

database peserta yang mengikuti event Mizzu Lab pada 2017.    
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3.6 Teknik Pengukuran Data: Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Peneliti menggunakan skala ordinal atau yang biasa dikenal dengan skala 

likert dalam penelitian ini. Skala likert dinyatakan dengan kata-kata: sangat setuju 

(SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). 

Namun, dalam beberapa penelitian skala likert dapat digunakan dengan 

meniadakan pilihan jawaban ragu-ragu. Hal tersebut dikarenakan kategori ragu-

ragu memiliki makna ganda, yaitu bisa diartikan bahwa responden belum bisa 

memberikan jawaban, netral, dan ragu-ragu. Oleh karena itu, peneliti memilih 

untuk meniadakan pilihan jawaban netral atau ragu-ragu.    

Tabel 3.2 Skala Likert 

No Skala Bobot 

1 Sangat tidak setuju (STS) 1 

2 Tidak setuju (TS) 2 

3 Setuju (S) 3 

4 Sangat Setuju (SS) 4 

Sumber: Kriyantono, 2006 
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3.6.1 Uji Validitas 

3.6.1.1 Uji Instrumen Validitas Data Pre-Test  

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang ingin diukur melalui kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2013, h.52). Menurut Ghozali (2013, h. 53) uji validitas dilakukan 

melalui uji signifikansi dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel 

untuk degree of freedom (df) = n- 2.   

Pada penelitian  ini, peneliti menyebarkan kuesioner pre-test secara online 

kepada 30 orang. Setelah memperoleh data, peneliti menggunakan  program SPSS 

21 sebagai alat bantu dalam melakukan pengolahan data dan juga untuk menguji 

valid tidaknya data pada kuesioner. Menurut Ghozali (2013, h. 53) untuk menguji 

valid atau tidaknya suatu indikator maka kita harus melihat tampilan output 

dengan membandingkan r hitung dan r tabel. Valid atau tidaknya suatu kuesioner 

yang ada ditentukan sebagai berikut:  

1. Apabila r hitung > r tabel maka dinyatakan valid 

Apabila r hitung < r tabel maka dinyatakan tidak valid 

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

Apabila Sig. >0,05 maka dinyatakan tidak valid 
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Pada r tabel, nilai r untuk df = 30-2 = 28 dan tingkat toleransi kesalahan 

sebesar 5% yaitu 0,3610. Pertanyaan valid jika nilai r hitung lebih besar dari 

0,361 (r hitung > 0,3610).  

 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Variabel X (Event) 

Dimensi dan 

Indikator 

r hitung r tabel Sig. Simpulan 

Duration  0.361   

XDUR1 .399 .029 VALID 

XDUR2 .518 .003 VALID 

XDUR3 .367 .046 VALID 

Setting    

XSET1 .469 .009 VALID 

XSET2 .631 .000 VALID 

XSET3 .744 .000 VALID 

XSET4 .533 .002 VALID 

XSET5 .750 .000 VALID 
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XSET6 .565 .001 VALID 

XSET7 .739 .000 VALID 

XSET8 .620 .000 VALID 

Management     

XM1 .442 .015 VALID 

XM2 .460 .011 VALID 

XM3 .423 .020 VALID 

XM4 .611 .000 VALID 

XM5 .597 .000 VALID 

XM6 .758 .000 VALID 

XM7 .809 .000 VALID 

People    

XP1 .601 .000 VALID 

XP2 .578 .001 VALID 

XP3 .675 .000 VALID 

XP4 .556 .001 VALID 
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XP5 .574 .001 VALID 

XP6 .491 .006 VALID 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti menggunakan SPSS 21, 2017 

Berdasarkan tabel hasil uji validitas data variabel event (X) menggunakan 

SPSS 21, dapat dilihat 24 pertanyaan tersebut memiliki signifikansi di bawah 0,05 

dan r hitung lebih besar dari 0,361. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa seluruh pertanyaan pada variabel X valid.  

 

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Variabel Y (Brand Awareness) 

Dimensi dan 

Indikator 

r hitung r tabel Sig. Simpulan 

Brand 

Recognition 

 0,361   

YBR1 .765 .000 VALID 

YBR2 .770 .000 VALID 

YBR3 .889 .000 VALID 

YBR4 .761 .000 VALID 

YBR5 .823 .000 VALID 
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Brand Recall    

YBRL1 .457 .011 VALID 

YBRL2 .625 .000 VALID 

YBRL3 .423 .020 VALID 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti menggunakan SPSS 21, 2017 

Berdasarkan tabel hasil uji validitas data variabel brand awareness (Y) 

menggunakan SPSS 21, dapat dilihat 11 pertanyaan tersebut memiliki signifikansi 

di bawah 0,05 dan r hitung lebih besar dari 0,361. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan pada variabel Y valid.  

 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2013,  h. 47) uji reliabilitas adalah alat yang digunakan 

untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau 

konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut 

Ghozali (2013, h. 48) pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu:  

 Repeated Measure atau pengukuran ulang: disini seseorang akan 

disodori pernyataan yang sama pada waktu yang berbeda dan kemudian 

akan dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya. 
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 One Shot atau pengukuran sekali saja: disini pengukurannya hanya 

sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain 

atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan.Cara ini dapat 

digunakan melalui program SPSS dengan menggunakan uji statistik 

Cronbach Alpha. Nunally dalam Ghozali (2013, h. 48) menjelaskan 

bahwa suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70.  

Pada penelitian ini, peneliti mengukur reliabilitas dengan menggunakan 

cara One Shot. 

 

3.6.2.1 Uji Reliabilitas Data Pre-Test 

Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X (Event) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.910 24 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti menggunakan SPSS 21, 2017 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS 21, dapat 

dilihat bahwa hasil dari Cronbach’s Alpha adalah 0,910. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel X (Event) sangat reliabel.  

 

 

Pengaruh Event Mizzu..., Stephanie Octavia, FIKOM UMN, 2017



40 
 

Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y (Brand Awareness) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.849 11 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti menggunakan SPSS 21, 2017 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS 21, dapat 

dilihat bahwa hasil dari Cronbach’s Alpha adalah 0,849. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel Y ( Brand Awareness) sangat reliabel. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Menurut Kriyantono (2006, h. 60) analisis data pada penelitian kuantitatif 

menggunakan uji statistik. Analisis data dilakukan untuk mengurangi, 

menyederhanakan data agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Hal 

tersebut dilakukan agar peneliti dapat mengamati dan menjelaskan hubungan 

antar variabel.  

3.7.1 Uji Regresi Linier Sederhana 

      Menurut Pramesti (2006, h. 132) analisis data statistika menggunakan regresi 

bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terikat. Jika terdapat hubungan antar variabel tersebut, maka langkah 

selanjutnya adalah menyelidiki erat tidakya menggunakan korelasi.  
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Berikut adalah rumus regresi Linier sederhana (Kriyantono, 2006, h. 184) : 

Y = a + bX 

Keterangan : 

Y = Subyek dalam variabel tak bebas/dependen yang diprediksi 

X = variabel bebas (subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai 

tertentu) 

a = nilai intercept (konstan) atau harga Y bila X = 0  

b = koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan 

atau penurunan variabel dependen yang didasari pada perubahan variabel 

independen. Bila b (+) maka naik, bila b (-) maka terjadi penurunan. 
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