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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Menurut Creswell (2014, h.5) pendekatan kuantitatif adalah suatu metode untuk 

menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel. Variabel 

diukur menggunakan instrumen-instrumen penelitian dan data yang terdiri dari 

angka-angka dapat dianalisis menggunakan ilmu statistik. Secara umum data 

kuantitatif bersifat lebih konkret karena dapat dikuantitaskan berupa angka-angka. 

Riset kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan statistik (Kriyantono, 

2006, h. 39). 

Adapun penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

pendekatan eksplanatif. Menurut Sugiyono (2011, h. 110) pendekatan eksplanatif 

adalah suatu penelitian yang menjelaskan variabel-variabel yang diteliti serta 

hubungannya antara satu variabel dengan yang lainnya. Tujuan dari pendekatan 

eksplanatif yaitu untuk melihat pola, gagasan atau merumuskan hipotesis bukan 

untuk menguji hipotesis (Hermawan, 2009, h. 18). 

Pendekatan eksplanatif digunakan untuk menjelaskan suatu hubungan, 

perbedaan dan pengaruh antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam hal ini, 

metode pendekatan eksplanatif dianggap kredibel untuk menguji serta mengukur 

sebab-akibat dari dua atau lebih variabel dan pendekatan ini menggunakan sampel 

dan hipotesis (Bungin, 2010, h. 38).  
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3.2 Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 

Survei adalah metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrument 

penggumpulan data. Tujuan dalam metode survei yaitu untuk memperoleh 

informasi tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu 

(Kriyantono, 2006, h. 59). Menurut Sugiyono (2015, h. 81) metode survei adalah 

metode penelitian yang digunakan dalam mendapatkan data yang terjadi tentang 

suatu keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku hubungan variabel dan untuk 

menguji beberapa hipotesis tentang variabel dari sampel yang diambil dari 

populasi tertentu, dengan teknik pengumpulan data dengan pengamatan 

(wawancara atau kuesioner) hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015, h. 148). 

Sedangkan menurut Bungin (2010, h. 99) populasi merupakan keseluruhan dari 

objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, 

gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya, sehingga obje-objek tersebut 

dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian.  

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa pada cluster universitas di 

Tangerang. Dengan jumlah keseluruhan universitas aktif yang memiliki status 
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swasta di area Tangerang adalah 102,672 mahasiswa (PDDIKTI, 2017) 

(https://forlap.ristekdikti.go.id/). Mahasiswa dipilih sebagai responden karena, 

cocok dengan segmentasi pasar serta dengan terpilihnya Maudy Ayunda sebagai 

celebrity endorser diharapkan mampu memperluas serta menggarap segmentasi 

targetnya khusus remaja wanita. Terpilihnya universitas di Tangerang, 

dikarenakan salah satu dari produk L’Oreal yaitu Infallible melakukan launching 

dibeberapa kota salah satunya adalah Tangerang yang diadakan di Summarecon 

Mall Serpong, yang dimana Maudy Ayunda ikut hadir dalam launching produk 

yang diadakan. 

3.3.2 Sampel  

Menurut Sugiyono (2015, h. 149) Sampel merupakan suatu bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang memiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian 

ini, sampel yang digunakan oleh peneliti adalah multistage random sampling. 

Menurut Eriyanto (2007, h. 139) multistage random sampling (Teknik penarikan 

acak bertingkat) adalah pengembangan dari acak klaster. Pada acak klaster 

pertama yang dilakukan yaitu menarik klaster dimana individu berada. Kedua, 

menarik anggota dalam gugus atau klaster itu sebagai sampel. Proses penarikan 

sampel pada sampel acak bertingkat, gugus atau klaster tersebut sangat besar. 

Sehingga, gugus tersebut dipecah menjadi ke dalam beberapa gugus, setelah itu 

beberapa individu diambil. 
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Tabel 3.1 

Daftar Cluster Universitas yang Menjadi Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://forlap.ristekdikti.go.id/ 

 

Tahap dalam penarikan multistage random sampling adalah sebagai 

berikut. Pertama, peneliti memilih cluster sampling berupa Universitas di 

Tangerang provinsi Banten pada situs sumber data Pangkalan Data Pendidikan 

Tinggi (PDDIKTI) https://forlap.ristekdikti.go.id/ pada tanggal 9 November 2017. 

Data yang diperoleh melalui sumber tersebut terdapat 19 Universitas untuk 

provinsi Banten. Berdasarkan penelitian ini hanya berfokus di cluster Universitas 

No Nama Universitas Jumlah Mahasiswa 

1 Universitas Pelita Harapan 14,386 

2 Universitas Multimedia Nusantara 6905 

3 Universitas Matana 479 

4 Universitas Swiss German 1278 

5 Universitas Pamulang 54.620 

6 Universitas Pembangunan Jaya 1759 

7 Universitas Surya 17,233 

8 Universitas Buddhi Dharma 988 

9 Universitas Muhammadiyah 

Tangerang 

1581 

10 Universitas Pramita 3443 

Total  102,672 
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di area Tangerang, maka terpilihlah 10 Universitas dengan jumlah mahasiswa 

102,672 mahasiswa. 

Kedua, penentuan sampel ini mengunakan beberapa tahap yaitu tahap 

pertama, menggunakan simple random sampling dari jumlah 10 Universitas di 

Tangerang dipilih lagi secara random oleh peneliti dengan mengundi pengambilan 

suatu kertas yang berisi 10 Universitas tersebut untuk ditarik menjadi sampel, dan 

hasilnya adalah Universitas Pembangunan Jaya, Universitas Swiss German, dan 

Universitas Mantana. 

Masing- masing pada 3 Universitas yang terpilih berdasarkan random ini 

memiliki beberapa fakultas seperti, Universitas Pembangunan Jaya (Teknologi & 

Desain, dan Humaniora & Bisnis), Universitas Swiss German (Engineering & 

Information Technology, Business & Communication, Life Sciences & 

Technology), dan Universitas Matana (Sistem Komputer, Teknik Informatika, 

Sistem Informasi, Fisika Medis & Instrumentasi, Akuntansi, Manajemen, Desain 

Komunikasi Visual, Hospitality & Pariwisata, Arsitektur, dan Statistika Bisnis). 

Tahap kedua menggunakan simple random sampling, dari ketiga Universitas 

beserta program studi yang dimiliki oleh Universitas tersebut, peneliti 

menggunakan pemilihan secara random menggunakan undian untuk memperkecil 

atau memfokuskan beberapa fakultas dari setiap universitas yang terpilih menjadi 

sampel penelitian, Universitas Pembangunan Jaya (Teknologi & Desain, dan 

Humaniora & Bisnis), Universitas Swiss German (Engineering & Information 

Technology, Bisnis & Communication), Universitas Matana (Akuntansi, dan 

Fisika Medis & Instrumentasi). Pada penelitian ini  responden yang dipilih adalah 
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wanita dikhususkan untuk remaja wanita, dikarenakan penelitian ini membahas 

mengenai kecantikan dan kosmetik.  

Penelitian ini menggunakan responden yang bergender wanita untuk 

menyesuaikan dengan pembahasan penelitian. Peneliti menggunakan tabel 

sampling Model Krejcie-Morgan menurut Sugiyono (2005, dalam Abidin 2015, h. 

289 – 290) untuk menghitung jumlah sampel dengan signifikasi 5%.  

 

Rumus Slovin 

 

                                                                               

 

 

Berdasarkan rumus diatas, jumlah sampel yang akan digunakan oleh 

peneliti adalah 398 sampel mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya (Teknologi 

& Desain, dan Humaniora & Bisnis), Universitas Swiss German (Engineering & 

Information Technology, Bisnis & Communication), Universitas Matana 

(Akuntansi, dan Fisika Medis & Instrumentasi) sebagai responden.  

     102.672 

1 + 102.672 (0,05)
2
   

 

   102.672 

     257.68 

= 

=    398 Orang 
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Tahap 1 

Simpel Random 

Sampling 

Tahap 2 

Simpel Random 

Sampling 

Tahap 3 

Purposive Sampling 
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3.4 Operasionalisasi Variabel 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Menurut Creswell (2014, h.77) variabel penelitian terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu: 

3.4.1.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas (independent) adalah suatu variabel yang memungkinkan 

mempengaruhi atau memberikan efek pada outcome. Pada penelitian ini, 

variabel bebasnya adalah celebrity endorser. Celebrity endorser adalah 

tokoh (aktor, penghibur, atlet) yang dikenal oleh masyarakat karena 

prestasinya didalam bidang-bidang yang berbeda dari golongan produk 

yang didukung (Shimp, 2003, h. 28). 

3.4.1.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat (dependent) adalah variabel-variabel yang merupakan 

hasil outcome dan variabel-variabel bebas. Pada penelitian ini yang 

menjadi variabel terikat adalah self-brand connection (Konsep diri pada 

merek) yang didefinisikan sebagai konsumen yang mengintegritaskan 

merek kedalam koneksi diri mereka (Dwivedi, Johnson, dan McDonald.  

2015, h. 451).  
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3.4.2 Operasional Variabel  

Berikut merupakan operasional Variabel dalam penelitian:  

Tabel 3.2 

Tabel Operasional Variabel Celebrity Endorser (X) 

No Variabel Dimensi Indikator Skala 

1. Kredibilitas 

Celebrity 

Endorser 

(X) 

Ohanian, 1990 

 

 

 

 

 

Atractiveness 1.Tidak Menarik - 

Menarik 

Semantic 

Defferensial  

1-5 2. Tidak Berkelas –  

    Berkelas  

3. Jelek – Cantik 

4. Sederhana - Anggun 

 

5. Tidak Seksi – Seksi 

Trustworthiness 1. Tidak dapat 

diandalkan – Dapat 

diandalkan 

2. Tidak jujur – Jujur 
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3. Tidak Konsisten – 

Konsisten  

 

4. Tidak Tulus – Tulus  

5. Tidak Percaya – 

Percaya  

 Expertise  1. Tidak Ahli – Ahli  

2. Tidak 

Berpengalaman – 

Berpengalaman  

3. Tidak 

Berpengetahuan – 

Berpengetahuan 

4. Tidak Berkulitas – 

Berkualitas  

5. Tidak Terampil – 

Terampil  
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Tabel 3.3 

Tujuh item Variabel Self-Brand Connection (Y) 

No  Variabel Item Skala      

1 Self-Brand Connection 

(Y) 
Escalas dan Bettman (2003) 

Merek L’Oreal 

mencerminkan siapa saya? 

 

Likert 1-5 

Saya bisa mengidentifikasi 

diri dengan merek L’Oreal? 

 

Saya merasakan hubungan 

personal dengan merek 

L’Oreal? 

 

Saya bisa menggunakan 

merek L’Oreal untuk 

mengkomunikasikan siapa 

diri saya kepada orang lain? 

 

Saya berpikir merek 

L’Oreal bisa membantu 

saya menjadi tipe orang 

yang saya inginkan? 
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Konsep dari self-brand connection ini merupakan konsep unidimensional, 

konsep ini biasa disebut dengan konsep tunggal dan konsep yang spesifik. 

Konstruk unidimensional adalah  hubungan konstruk laten langsung berhubungan 

dengan indikatornya, hingga pengujian validitas dan reabilitasnya langsung antara 

konstruk dan indikatornya (Bahri dan Zamzam, 2014, h. 66).  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data (Kriyantono, 2006, h.94). Dalam mengumpulkan data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

 

 

  Saya menganggap merek 

L’Oreal sebagai “saya” 

(mencerminkan apa yang 

saya anggap sebagai diri 

saya atau cara saya ingin 

menampilkan diri kepada 

orang lain? 

 

Merek L’Oreal cocok untuk 

saya? 
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3.5.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh 

peneliti untuk menjawab suatu masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan 

dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan 

metode penggumpulan data berupa survei (kuesioner) dan obeservasi (Hermawan, 

2009, h. 168). Sedangkan menurut Kriyantono (2006, h. 41) data primer adalah 

data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama dilapangan. 

Pada penelitian kuantitatif, kuesioner digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2009, h. 199). Kuesioner 

diberikan kepada responden yang dituju yaitu mahasiswa pada cluster universitas 

di tangerang yaitu Universitas Pembangunan Jaya, Universitas Swiss German, 

Universitas Matana dengan jumlah 398 responden, dalam rangka mengetahui 

pengaruh celebrity endorser terhadap self-brand connection.  

Kuesioner yang diberikan kepada responden terdiri dari dua skala yang 

berbeda, yaitu: 

3.5.1.1 Skala Semantic Differential  

Dalam mengukur variabel Celebrity Endorser (X) peneliti menggunakan 

skala Semantic Differential yang dimana skala tersebut digunakan untuk 

mengukur arti suatu objek atau konsep bagi seorang responden (Kriyantono, 

2006, h. 141. Menurut Sugiyono (2015, h. 172) biasanya skala ini untuk 

mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Bentuk 

dari skala ini tidak pilihan ganda melainkan tersusun dalam garis kontinum yang 
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jawabannya “sangat positif” terletak dibagian kanan garis, dan jawaban “sangat 

negatif” terletak dibagian kiri atau sebaliknya. Berikut merupakan lima poin dari 

skala semantic diferensial yang digunakan:  

 

 

 

 

Responden yang memberi penilaian dengan angka 1, berarti memiliki 

presepsi responden yang sangat negatif. Sedangkan bila memberi jawaban 

pada angka 3 berarti presepsi responden netral, dan bila responden memberi 

penilaian angka 5 berarti presepsi responden sangat positif. 

3.5.1.2 Skala Likert  

Dalam mengukur variabel Self-Brand Connection (Y) peneliti 

menggunakan skala Likert. Menurut Sugiyono (2015, h. 168) skala ini 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial.  Sedangkan pengertian lain bahwa 

skala ini digunakan untuk mengukur sikap seseorang tentang suatu objek atau 

sikap. Pada setiap pertanyaan atau pernyataan tersebut dihubungkan dengan 

suatu jawaban berupa dukungan atau pernyataan sikap yang diungkapkan 

dengan kata-kata (Kriyantono, 2006, h. 138).  

 

      1            2              3              4             5 

      1            2              3              4             5 

      1            2              3              4             5 

      1            2              3              4             5 

      1            2              3              4             5 

   Kurang Menarik  Menarik 
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Berikut merupakan lima poin dari skala likert yang digunakan: 

1= Sangat Tidak Setuju (STS) 

2= Tidak Setuju (TS) 

3= Netral (N) 

4= Setuju (S) 

5= Sangat Setuju (SS) 

3.5.2 Data Sekunder 

Menurut Hermawan (2009, h. 168) data sekunder adalah struktur data 

historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun 

sebelumnya oleh pihak lain. Dalam mendapatkan sumber data sekunder dapat 

diperoleh dari dalam suatu perusahaan (sumber internal), berbagai internet 

website, perpustakaan umum maupun lembaga pendidikan membeli dari 

perusahan-perusahaan yang memang mengkhususkan diri untuk menyajikan 

data sekunder, dan lain-lain. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

sumber kedua atau sumber sekunder, data ini dapat diperoleh dari data primer 

penelitian terdahulu yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti 

label, grafik, diagram, gambar, dan sebagainya sehingga menjadi informative 

bagi pihak lain (Kriyantono, 2006, h. 42).  

Penelitian ini menggunakan wawancara singkat dengan pihal L’Oreal 

Paris Indonesia Get The Look Indonesia (getthelookid) Sharfina Jasmine untuk 

memperkuat data-data mengenai digunakannya pemanfataan celebrity endorser 

Maudy Ayunda. 
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3.6 Teknik Pengukuran Data: Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut: 

3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah pertanyaan dalam 

kuesioner yang sudah dibuat oleh peneliti dapat mengukur apa yang ingin diukur 

(Ghozali, 2012, h. 52). Menurut Bungin (2014, h. 107 – 108), validitas alat ukur 

berarti suatu alat ukur harus memiliki akurasi yang baik, sehingga akan 

meningkatkan kebenaran data yang diinginkan peneliti. Dalam menyusun 

instrument penelitian yang valid, isi, dan kegunaan alat ukur perlu diperhatikan. 

Berikut merupakan kriteria dari data kuesioner yang dikatakan valid (Ghozali, 

2012, h. 53): 

1. Jika r hitung > r tabel maka data dikatakan valid 

Jika r hitung< r tabel maka data dikatakan tidak valid 

2. Jika Sig <0,05 maka data dikatakan valid 

Jika Sig >0,05 maka data dikatakan tidak valid 

3.6.1.1 Uji Instrumen Validitas Data Pre-test  

Pre-test merupakan uji coba sebelum menyebarkan kuesioner secara 

resmi. Peneliti membagikan kuesioner untuk melakukan pre-test kepada 30 

orang mahasiswa dibeberapa universitas di Tangerang yang termasuk dalam 

daftar sample cluster universitas di Tangerang. Pengelolaan data dalam menguji 

validitas ini dibantu menggunakan SPSS versi 23.  
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Pada uji coba atau uji validitas ini, digunakan r tabel senilai 0,361 dengan 

jumlah 30 responden dengan taraf signifikansi 5%. Untuk mendapatkan 

pertanyaan tersebut valid, jumlah r hitung  harus lebih besar dari r tabel (r hitung 

> r tabel) dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 (sig. < 0,05). 

 

Tabel 3.4 Uji Validitas Data Variabel Celebrity Endorser (X) 

Dimensi dan 

Indikator 

r hitung r tabel Sig. Keterangan 

Atractiveness  

.361 

  

X1 .740 .000  VALID 

X2 .825 .000 VALID 

X3 .440 .015 VALID 

X.4 .720 .000 VALID 

X.5 .400 .029 VALID 

Trustworthiness    

X.6 .700 .000 VALID 

X.7 .450 .013 VALID 

X.8 .580 .001 VALID 

X.9 .491 .016 VALID 

X.10 .436 .016 VALID 

Expertise    

X.11 .783 .000 VALID 

X.12 .677 .000 VALID 

X.13 .673 .000 VALID 

X.14 .789 .000 VALID 

X.15 .850 .000 VALID 
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Berdasarkan pada hasil tabel uji validitas data variabel celebrity endorser  

(X) menggunakan SPSS versi 23 dapat dilihat bahwa dari 15 pertanyaan yang di 

isi atau dijawab oleh responden dinyatakan valid. Maka, pertanyaan yang akan 

disebar kepada responden untuk variabel X berjumlah 15 pertanyaan.  

 

Tabel 3.5 

Uji Validitas Data Variabel Self-Brand Connection (Y) 

Dimensi dan 

Indikator 

r hitung r tabel Sig. Keterangan 

Self-Brand 

Connection 

 

.361 

  

Y1 .691 .000  VALID 

Y2 .862 .000 VALID 

Y3 .775 .000 VALID 

Y.4 .845 .000 VALID 

Y.5 .751 .000 VALID 

Y.6 .923 .000 VALID 

Y.7 .851 .000 VALID 

 

Pada hasil tabel 3.4 uji validitas data variabel (Y) memiliki 7 pertanyaan 

untuk di jawab atau di isi oleh responden. Dari seluruh pertanyaan tersebut 

dinyatakan valid. Sehingga, kuesioner untuk disebar kepada responden untuk 

variabel Y berjumlah 7 pertanyaan.  
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3.6.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Bungin (2014, h. 107), reabilitas alat ukur merupakan kesesuaian 

alat ukur dengan yang di ukur, sehingga alat ukur tersebut mampu dipercaya atau 

dapat diandalkan. Instrument penelitian seperti angket merupakan satu-satunya 

wakil peneliti di lapangan dan berperan dalam proses pengumpulan data, pada 

dari itu alat-alat ukur yang digunakan harus memiliki kepekaan yang tinggu atau 

reliabel. Hal-hal yang harus dicapai untuk mencapai reliabilitas adalah: 

kemantapan (dilakukan berulang kali dan menghasilkan suatu hasil ukuran yang 

sama, tidak terjadi perubahan kondisi dalam setiap pengukuran), ketepatan (jelas, 

mudah dimengerti, dan terperinci), dan homogenitas alat ukur (memiliki 

ketertarikan antara satu dengan yang lainnya, berguna untuk menentukan skala 

alat ukur tersebut). Uji reliabilitas adalah serangkaian alat ukur yang memiliki 

konsisten internal atau konsisten mengenai kesesuaian respond dan juga korelasi 

test-retest yang menggambarkan stabilitas ketika instrument dilakukan pada 

waktu yang berbeda (Creswell, 2014, h. 223). Berdasarkan kesimpulan dari kedua 

definisi diatas, bahwa uji reliabilitas merupakan suatu alat ukur yang dapat dilihat 

dari konsistensi data kuesioner saat diuji dan dilakukan secara berulang-ulang.  

Dari penelitian ini, reliabilitas diuji atau dilakukan pengukuran sekali saja 

serta membandingkan hasil dengan pertanyaan lain menggunakan aplikasi SPSS 

versi 23 yaitu uji statistic Cronbach’s Aplha>0.70 Nunnally (1994 dalam ghozali, 

2012, h. 48). 
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3.6.2.1 Uji Instrumen Reliabilitas Data Pre-test  

Tabel 3.6 

Uji Reliabilitas Data Pre-test Variabel Celebrity Endorser (X) 

 

 

 

 

 Berdasarkan tabel 3.5 menunjukan bahwa hasil Cronbach’s Aplha>0,07, 

maka variabel celebrity endorser (X) menyatakan hasil yang reliabel.  

 

Tabel 3.7 

Uji Reliabilitas Data Pre-test Variabel Self-Brand Connection (Y) 

 

 

 

 

 

Dapat dilihat pada tabel 3.6 bahwa hasil Cronbach’s Aplha dinyatakan 

reliabel, karena memiliki hasil Cronbach’s Aplha>0,07 pada variabel Self-

Brand Connection.  

3.6.3 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2012, h. 160) uji normalitas adalah cara yang digunakan 

untuk menguji variabel pengganggu atau residual di dalam model regresi yang 

memiliki distribusi normal atau tidak. Diketahui bahwa, uji t dan uji F 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.888 15 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.913 7 
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mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi 

tersebut dilanggar, maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 

yang kecil. Terdapat dua cara dalam mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan cara analisis grafik atau uji statistik.  

Pada penelitian ini penguji menggunakan uji normal analisis grafik. 

Dengan analisis grafik, normalitas residul dilihat dari normal probability plot 

yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Prinsip-prinsip 

tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bab 4.  

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis dilakukan berdasarkan seluruh data yang diperoleh melalui 

penelitian, baik melalui data primer dan data sekunder. Berikut merupakan 

tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian: 

3.7.1 Uji Koefisien Kolerasi 

Koefisien kolerasi merupakan nilai suatu hubungan antara dua atau lebih 

variabel yang akan diteliti. Nilai yang digunakan sebagai acuan dalam 

menentukan apakah hipotesis dalam suatu penelitian dapat diterima atau justru 

ditolak. Nilai koefisien adalah dari 0≥1 atau 1 ≤0 (Bungin, 2014, h. 194).  

Dalam penelitian ini, analisis korelasi berfungsi untuk melihat kekuatan 

hubungan antara variabel bebas (independent) “Celebrity Endorser” dengan 

variabel terikat (dependent) “Self-Brand Connection” bertujuan untuk 

mengetahu seberapa kuat variabel bebas mempengaruhi variabel terikat dalam 

penelitian.  
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3.7.2 Uji Regresi Sederhana 

Menurut Bungin (2014, h. 232) Uji regresi digunakan untuk menguji 

bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rancangan ini juga 

digunakan dalam melihat perbedaan besar kecil pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat.  

Penelitian ini, peneliti mengunakan uji regresi untuk melihat bagaimana 

pengaruh dari “celebrity endorser” terhadap “self-brand connection” sehingga 

menggunakan regresi linier sederhana dalam pengujiannya dengan persamaan 

berikut. 

 

   = a + bX 

Keterangan:  

X= Variabel Independent (Celebrity Endorser) 

  = Variabel Dependent (Self-Brand Connection) 

a= Konstanta Regresi 

b= Koefisien Regresi  

 

Penelitian akan menganalisis data setelah peneliti menyebarkan kuesioner 

kepada 398 responden. Analisis tersebut menggunakan Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) versi 23. Data yang dihasilkan dan didapatkan oleh SPSS 

untuk mengetahui pengaruh celebrity endorser terhadap self-brand connection. 

Hasil yang nantinya akan didapatkan dari SPSS menentukan apakah variabel 

celebrity endorser sangat berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap self-brand 

connection. 
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