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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui (pertanyaan Penelitian) dengan 

menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif lebih 

menekankan kepada angka-angka yang didapat untuk kemudian diolah 

kembali dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Menurut Sugiyono 

(2010, p. 14) penelitian kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah yang 

memandang suatu realitas dapat diklasifikasikan dengan konkrit, teramati, 

dan terukur. 

Arikunto (2006, p. 12) berpendapat bahwa penelitian kuantitatif adalah 

pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari 

pengumpulan, penafsiran, hingga penampilan hasilnya. Peneliti 

menggunakan pembagian kuesioner kepada responden secara acak dan 

kemudian jawabannya akan dianalisis dan diinteptretasikan. 

Sifat penelitian ini adalah eksplanatif yaitu dengan menguji hipotesa 

tertentu. Menurut Sugiyono (2010, p. 146) penelitian eksplanatif adalah 

metode yang dipakai untuk menjelaskan kedudukan-kedudukan dari variabel 

yang telah ditentukan dan kemudian akan diteliti antara satu variabel dengan 

variabel lainnya. Tipe penelitian eksplanatif digunakan untuk mendapatkan 

data dari suatu tempat. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan mengedarkan kuesioner. 
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3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dilakukan sehubungan 

dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Sugiyono (2010, p. 6) metode 

penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan 

tujuan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi suatu masalah. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif eksplanatif yaitu dengan mencari sebab akibat dari suatu 

gejala yang ada. Menentukan sifat dari hubungan antara variabel terikat 

dengan variabel bebas. Menurut Sugiyono (2010, p. 29) penelitian eksplanatif 

merupakan metode yang berfungsi untuk mengetahui apakah suatu variabel 

disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini perlu adanya populasi dan sampel penelitian. 

Populasi menurut Arikunto (2010, p. 173) adalah keseluruhan subjek 

penelitian.  Menurut Sugiyono (2010, p. 389) mengartikan populasi sebagai 

wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek penelitian yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pengunjung Indonesia International Motor Show 2018. Alasan 

dari pemilihan responden adalah karena pengunjung IIMS 2018 merasakan 

secara langsung event yang diselenggarakan khususnya pada booth mobil 

Honda. Menurut data yang penulis ambil dari kompas.com, jumlah 

pengunjung IIMS 2018 tercatat mencapai 526.431 pengunjung dimulai dari 
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19-29 April 2018. Jumlah pengunjung dan partisipan inilah yang penulis 

jadikan populasi dalam penelitian ini. 5264,31 

Sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang akan diteliti. Arikunto 

(2010, p.174) menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2010, p. 81) sampel 

merupakan bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.  

Hasil penelitian akan peneliti dapat setelah penyebaran kuesioner kepada 

para pengunjung Indonesia International Motor Show yang mengunjungi 

booth mobil Honda. Dalam pemilihan sampel, peneliti menggunakan non-

probability sampling, dimana memberikan peluang atau kesempatan yang 

sama kepada seluruh populasi untuk terpilih menjadi sampel. Teknik ini 

meliputi purposive sampling (sampel pertimbangan), accidental sampling 

(sampel tanpa sengaja), quota sampling (sampel kuota), saturation sampling 

(sampel jenuh), dan snowball sampling (sampel bola salju).   Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan non-probability sampling dengan jenis 

accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan faktor 

spontanitas. Siapa saja yang secara tidak sengaja peneliti temui dalam event 

dan sesuai dengan karakteristik, maka orang tersebut dapat digunakan 

sebagai sampel (responden). 

Jumlah sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk 

menyebar kuesioner adalah sebesar 294 orang responden. 
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3.4. Operasionalisasi Variabel 

Menurut Sugiyono (2010, p. 59) variabel penelitian adalah suatu atribut 

atau nilai dari orang atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Peneliti 

melakukan pengukuran dalam penelitian ini terhadap keberadaan suatu 

variabel dengan menggunakan instrumen penelitian. Operasionalisasi 

variabel merupakan cara untuk mengukur suatu konsep dari beberapa 

variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Tujuannya untuk 

memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam 

penelitian ini. 

 

Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dimensi Indikator 

Special Event 
(Dorothy I. 
Doty, 1990) 

Timing 
 
 
Endorser 
 
 
 
Promotion 
 
 
 
 
Trend Update 
 
 
News Value 
 
 
 
Unexpected Features 

� Penentuan waktu yang tepat dalam 
pelaksanaan event. 
 

� Pemilihan selebritis atau opinion 
leader yang memberikan dampak citra 
positif bagi event. 

 
� Publikasi yang dilakukan untuk 

mendapatkan perhatian publik 
sehingga publik memiliki keinginan 
untuk hadir dan menikmati acara. 

 
� Perkembangan budaya yang sedang 

diikuti masyarakat. 
 
� Nilai-nilai yang menjadi daya tarik 

media untuk melakukan pemberitaan 
selama acara berlangsung. 

 
� Hal-hal tidak terduga yang disajikan 
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dalam acara. 
Citra Merek 
(Keller, 2013) 

Brand Strength. 
 
 
 
 
 
Brand Favorability. 
 
 
 
 
Brand Uniqueness 

� Mobil Honda merupakan mobil yang 
diproduksi oleh perusahaan yang 
memiliki kredibilitas yang tinggi. 

� Honda merupakan mobil yang 
memiliki citra merek yang baik. 
 

� Mobil Honda memiliki kualitas model 
dan tipe yang variatif. 

� Merupakan produk mobil yang awet 
(tahan lama) dan hemat bahan bakar. 
 

� Honda merupakan mobil dengan 
teknologi dan inovasi yang canggih. 

� Honda merupakan mobil dengan 
performa yang baik. 
 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk mengukur 

perilaku, maka peneliti menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan 

data. Menurut Mardalis (2008, p. 66) kuesioner adalah teknik pengumpulan 

data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban 

dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. 

Kuesioner merupakan teknik yang efektif, cepat, dan tepat dalam sebuah 

penelitian, terutama penelitian ini. Kuesioner berisi pertanyaan dan 

pernyataan yang dapat mengukur jawaban dari responden untuk 

menyimpulkan hasil penelitian. Daftar pertanyaan dan pernyataan yang telah 

dibuat dalam kuesioner kemudian dibagikan pada responden sebagai sampel 

penelitian. 
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Menurut Sugiyono (2010, p. 129) berdasarkan sumber datanya, 

pengumpulan data dapat menggunakan 2 sumber, yaitu sumber primer dan 

sumber sekunder.  

A. Data Primer 

Sumber data yang langsung  diperoleh dari sumber pertama 

atau dikatakan sebagai tangan pertama dilapangan. Sumber 

data primer dapat diperoleh dari pengisian kuesioner dari 

responden. Sumber penelitian ini adalah para pengunjung event 

Indonesia International Motor Show 2018. 

B. Data Sekunder 

Data sekunder didapatkan bukan dari sumber pertama, 

melainkan sumber sekunder. Sumber sekunder selain sifatnya 

yang melengkapi juga sangat membantu peneliti apabila 

memiliki sumber primer yang terbatas atau sulit diperoleh. 

Sumber sekunder pada penelitian ini adalah profil perusahaan, 

event, internet dan buku. 

 

3.6. Teknik Pengukuran Data 

Peneliti melakukan uji validitas dan realibilitas terlebih dahulu sebelum 

melakukan pengumpulan data. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui 

seberapa jauh kuesioner itu mengukur apa yang harus diukur. Perhitungan 

validitas tiap pertanyaan dilakukan dengan mengorelasikan nilai dari setiap 
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pertanyaan dan pernyataan. Peneliti menggunakan aplikasi bantuan yaitu 

SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 22. 

SPSS merupakan suatu aplikasi yang memiliki kemampuan untuk 

menganalisis statistik serta sistem manajemen data. Tujuan dari aplikasi ini 

untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian apakah data yang 

terkumpul valid atau tidak valid. 

Peneliti menggunakan skala likert untuk mengukur jawaban dari 

responden dari semua pertanyaan dan pernyataan. Menurut Sugiyono (2010, 

p. 93) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala likert berisi 

lima preferensi jawaban dengan pilihan jawaban sebagai berikut (Sugiyono 

(2010, p. 94): 

1. Sangat Setuju (SS): diberi skor 5 

2. Setuju (S): diberi skor 4 

3. Kurang Setuju (KS): diberi skor 3 

4. Tidak Setuju (TS): diberi skor 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS): diberi skor 1 

 

3.7. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

     Sebelum penelitian dilakukan, terlebih dahulu harus dilakukan uji coba 

instrument yang akan digunakan untuk mengetahui tingkat validitas dan 

reliabilitasnya. Validitas berkaitan dengan ketepatan penggunaan indikator 
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untuk menjelaskan variabel yang sedang diteliti, sedangkan reliabilitas 

berkaitan dengan konsistensi suatu indikator. 

     Hasil dari data yang telah ada melalui penyebaran kuesioner akan diolah 

dengan menggunakan software yang biasa digunakan sebagai teknik 

pengolahan data penelitian kuantitatif, yaitu Statistical Program for Social 

Science (SPSS). 

3.7.1. Uji Validitas 

     Dalam penelitian, keabsahan data dan hasil analisa sangat 

diperlukan untuk mendukung teori dan hipotesa yang ada.  Maka 

setiap responden diharapkan dapat mengisi pertanyaan-pertanyaan 

yang terdapat dalam kesioner dengan benar.  Namun sebelum 

kuesioner disebar, harus diuji terlebih dahulu validitasnya sehingga 

data yang tidak valid dapat dihilangkan untuk menjamin bahwa hasil 

penelitian dapat dipertanggungjawabkan. 

Menurut Kriyantono (2006, p. 68-69), ukuran kualitas sebuah riset 

terletak pada validitas data yang dikumpulkan selama riset. Secara 

umum, validitas terletak pada penentuan metologinya, yaitu:  

1. Validitas internal: 

a. Apakah alat ukur sesuai dengan apa yang diukur 

b. Pemilihan teori/konsep 

c. Pengukuran konsep (reliabilitas, yaitu pada definisi 

operasional) 
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2. Validitas eksternal: 

Pemilihan sampel, apakah sudah representatif atau belum, 

karena riset kuantitatif dimaksudkan untuk melakukan generalisasi 

hasil riset. Temuan data pada kelompok sampel dianggap mewakili 

seluruh populasi yang akan diteliti. 

Menurut Neuman (2007, p. 181), terdapat beberapa ketentuan 

dalam menentukan butir-butir pertanyaan yang dapat dikatakan valid 

apabila sebagai berikut: 

1. Nilai koefisien korelasi hasil perhitungan harus positif. Jika 

hasilnya negatif maka butir pertanyaan tersebut tidak valid dan 

harus dihilangkan untuk analisis selanjutnya. 

2. Nilai koefisien korelasi hasil perhitungan harus lebih besar dari 

nilai koefisien tabel. Jika nilai koefisien korelasi lebih kecil dari 

nilai tabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid dan harus 

dihilangkan untuk analisis selanjutnya. 

Arikunto dalam Kriyantono (2006, p. 149-150) memberikan cara 

untuk menguji validitas: 

1. Mendefinisikan secara operasional suatu konsep yang akan 

diukur. 

2. Kemudian melakukan uji coba alat ukur tersebut pada sejumlah 

responden. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang ada dan mempersiapkan tabel tabulasi jawaban. 
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3. Menghitung nilai korelasi antara data pada masing-masing 

pertanyaan dan skor total dengan memakai rumus Product 

Moment. 

 

Sugiyono (2010, p. 44) menjelaskan bahwa metode korelasi 

pearson menguji validitas instrument dengan mengkorelasikan skor 

item variabel dengan skor total variabel. Pada umumnya jika angka 

korelasi lebih besar (>) r kritis Product Moment, maka item 

pertanyaan dinyatakan valid, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Nilai koefisien korelasi (rxy) hasil penghitungan harus positif. 

Jika negatif, maka pertanyaan tersebut tidak valid dan harus 

dihilangkan untuk analisis selanjutnya. 

2. Nilai koefisien korelasi (rxy) hasil penghitungan harus lebih besar 

dari nilai koefisien tabel. Jika nilai koefisien korelasi lebih kecil 

dari nilai tabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid dan 

harus dihilangkan untuk analisis selanjutnya. 

Rumus Product Moment (Kriyantono, 2006, p. 144-145): 

rxy =   

 Keterangan: 

rxy  = Koefisien Product Moment 

n  = Jumlah individu dalam sampel 

X  = Variabel Independen 
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Y = Variabel Dependen 

Peneliti mengambil tingkat kesalahan sebesar 10% atau alpha 

sebesar 0,1, maka koefisien korelasi (rxy) hasil penghitungan harus 

lebih besar dari 0,240. Berikut hasil uji validitas yang dilakukan 

terhadap responden terpilih: 

Tabel 3.2 Uji Validitas Variabel 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Item1 98,16 115,172 ,346 ,880 

Item2 97,92 117,208 ,303 ,880 

Item3 99,10 112,933 ,389 ,879 

Item4 99,10 112,915 ,418 ,878 

Item5 98,25 112,228 ,494 ,876 

Item6 98,29 111,373 ,553 ,875 

Item7 98,65 114,530 ,330 ,881 

Item8 98,14 114,887 ,330 ,880 

Item9 99,14 115,827 ,245 ,883 

Item10 99,16 114,631 ,297 ,882 

Item11 98,17 113,718 ,470 ,877 

Item12 98,13 112,051 ,534 ,875 

Item13 98,26 111,262 ,567 ,874 

Item14 98,26 112,000 ,487 ,876 

Item15 98,15 111,627 ,565 ,875 

Item16 98,24 112,769 ,485 ,876 

Item17 98,24 112,230 ,515 ,876 

Item18 98,25 113,097 ,462 ,877 

Item19 98,50 110,749 ,529 ,875 
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Item20 98,47 111,260 ,550 ,875 

Item21 98,63 112,289 ,480 ,877 

Item22 98,01 114,539 ,442 ,878 

Item23 97,89 114,821 ,454 ,878 

Item24 97,92 114,448 ,452 ,877 

Item25 98,03 114,586 ,403 ,878 

Item26 97,94 114,993 ,374 ,879 

Item27 97,85 115,170 ,408 ,878 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 20 

 

Hasil uji validitas variabel diatas menunjukkan bahwa nilai 

Corrected Item-Total Correlation dari pertanyaan 1 – 27 memiliki 

koefisien lebih besar atau sama dengan 0,240 (rxy ≥ 0,240). Hal ini 

membuktikan bahwa semua tersebut dinyatakan valid.  

 

3.7.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menurut Kriyantono (2006, p. 145) merupakan 

sebuat alat ukur yang secara konsisten memberikan hasil atau jawaban 

yang sama terhadap gejala yang sama, walau digunakan berulang kali. 

Alat ukur tersebut harus stabil (tidak berubah-ubah), dapat diandalkan 

(dependable) dan tetap (consistent). Uji reliabilitas dilakukan agar 

suatu fakta mempunyai ketergantungan dan konsistensi dengan hal 

yang lain. 

Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan cara tes ulang dengan 

cara penggunaan instrument penelitian terhadap subjek yang sama, 
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namun dalam waktu yang berbeda. Uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan software Statistical Package for Social Science (SPSS) 

dengan koefisien Cronbach’s Alpha. Berikut rumus yang digunakan: 

 

Keterangan: 

α = Cronbach’s Alpha 

 = Variasi rata-rata 

 = Jumlah komponen 

 = Total rata-rata koefisiensi di antara komponen 

 

3.8. Teknik Analisis Data 

3.8.1 Uji Koefisien Korelasi 

Dalam suatu penelitian, uji korelasi diperlukan untuk mengetahui 

seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel atau lebih. 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan rumus statistik Pearson 

Correlation Product Moment. Analisis korelasi ini digunakan untuk 

mengetahui kekuatan hubungan antara korelasi kedua variabel dimana 

variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dapat dikendalikan.  

Menurut Sugiyono (2010, p. 248) penentuan koefisien korelasi 

dengan menggunakan metode analisis korelasi Pearson Product 

Moment dengan menggunakan rumus:  
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rxy =  

rxy  = Koefisien Product Moment 

n  = Jumlah individu dalam sampel 

X  = Variabel independen 

Y = Variabel dependen 

 

Koefisien korelasi merupakan alat ukur statistik antara dua 

variabel. Dari hasil yang diperoleh oleh rumus Pearson Product 

Moment, dapat diketahui tingkat pengaruh variabel X dan variabel Y. 

Besarnya koefisien korelasi berkisar antara -1 hingga +1 atau secara 

matematis dapat ditulis menjadi -1 ≤ r ≤ +1. Hasil dari perhitungan 

tersebut memberikan tiga alternatif, yaitu: 

1. Bila r = 0 atau mendekati 0, maka korelasi antar kedua variabel 

sangat lemah atau tidak terdapat hubungan antara variabel X 

terhapat variabel Y. 

2. Bila r = +1 atau mendekati +1, maka korelasi antar kedua 

variabel adalah kuat dan searah, dikatakan positif. 

3. Bila r = -1 atau mendekati -1, maka korelasi antar kedua variabel 

adalah berlawanan arah, dikatakan negatif. 

Kuat atau lemahnya koefisien korelasi, dapat dilihat berdasarkan 

pedoman pada ketentuan sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Sumber: Sugiyono (2010, p. 250) 

 

Dalam melakukan uji korelasi, penulis menggunakan IBM SPSS 

Ver. 22,0 untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel 

event Indonesia International Motor Show 2018 terhadap citra merek 

mobil Honda.  

 

3.8.2  Uji Regresi Linier Sederhana 

Regresi linier sederhana digunakan untuk menguji bagaimana 

pengaruh masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y). Regresi linier sederhana merupakan teknik analisis 

data penelitian kuantitatif dengan melakukan regresi linier. Regresi 

linier mencoba melihat seberapa besar keterikatan antara variabel 

bebas dan variabel terikat. 

Menurut Wibisono dalam buku Sugiyono (2010, p. 188) analisis 

regresi digunakan untuk mengukur hubungan yang terjadi antara 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Lemah 

0,20 – 0,399 Lemah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 
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variabel bebas dan terikat. Peneliti mencari koefisien determinasi 

untuk melihat besarnya pengaruh variabel satu dengan yang lainnya. 

Kemudian peneliti menentukan persamaan regresi linear sederhana 

dengan rumus (Sugiyono, 2010, p. 188): 

 

Keterangan: 

Ŷ  = Nilai yang diprediksi 

a  = Konstanta atau jika harga X = 0 

b  = Koefisien regresi 

X  = Nilai variabel independen 

 

3.8.3 Uji Normalitas 

Dalam mengolah data dari responden, langkah selanjutnya yang 

harus peneliti lakukan yaitu menganalisis data dengan uji normalitas 

data. Menurut Sarwono (2012, p. 96) uji normalitas data digunakan 

untuk melakukan pengujian data observasi apakah data tersebut 

berdistribusi normal atau tidak. Menurut Sugiyono (2010, p. 24) bila 

data yang dihasilkan adalah normal maka menggunakan statistik 

parametrik, jika tidak normal maka menggunakan statistik 

nonparametrik.  

Untuk melakukan analisis data, peneliti memerlukan uji statistik 

yang tepat. Peneliti menggunakan statistik inferensial untuk 

melakukan analisis terhadap hasil olah data. Setelah melakukan 
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analisis data, maka tahap selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dari 

hasil terakhir.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test dengan bantuan program SPSS. Taraf 

signifikansi (a) dalam metode ini adalah 0,05. Data dapat dikatakan 

berdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. 
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