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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini, sebagai paparan dari research 

field untuk menganalisis konseptualisasi dari sebuah model 

yang menghubungkan brand relationship dan brand loyalty. 

Brand relationship dilihat dari tiga variabel yaitu brand 

reputation, brand personality, dan brand tribalism. Untuk itu 

sebuah kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan model 

telah diuraikan dalam Bab II kemudian Bab III berikut ini 

digunakan sebagai cara untuk menjawab hipotesis seperti 

yang diajukan pada Bab II. 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan tujuan 

untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh Brand 

Personality, Brand Reputation, dan Brand Tribalism terhadap 

Brand Relationship, dan pengaruh Brand Relationship 

terhadap Brand Loyalty. Sedangkan penelitian kuantitatif 
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digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel Brand 

Personality, Brand Reputation, dan Brand Tribalism terhadap 

Brand Relationship, dan pengaruh Brand Relationship 

terhadap Brand Loyalty. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

(Sugiyono,1999). Populasi yang dimaksud disini adalah 

seluruh pengguna BlackBerry Smartphones. Populasi tersebut 

tidak semuanya dijadikan objek penelitian tetapi diambil 

sebagian untuk dijadikan sampel. Berkaitan dengan metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

Structural Equation Model (SEM), maka minimal sampel yang 

diambil adalah 100. 

Untuk pengambilan sampelnya akan digunakan 

purposive sampling. Pemilihan metode ini antara lain 

disebabkan jumlah populasinya tidak diketahui sehingga cara 

random tidak dapat dilaksanakan. Adapun yang menjadi 
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dasar pertimbangan dalam pemilihan sampel lebih 

menitikberatkan pada kelengkapan data dan ketersediaan 

responden untuk memberikan data yang akurat serta yang 

bisa menjadi responden adalah pengguna BlackBerry yang 

berlangganan BlackBerry Internet Service (BIS). 

Jumlah sampel yang diambil ini mengacu pada 

pendapat Hair et al., (1995), yang mengemukakan bahwa 

jumlah sampel yang diambil sebaiknya tidak terlalu besar 

atau terlalu kecil, lebih lanjut dikemukakan bahwa jumlah 

sampel minimal sebanyak 100 sudah memenuhi syarat dalam 

melakukan generalisasi. Ferdinand (2006), menyebutkan 

pedoman ukuran sampel tergantung pada jumlah indikator 

kali lima (5) sampai sepuluh (10) ditambah jumlah variabel 

laten. Adapun indikator dalam penelitian ini sebanyak 17 

buah ditambah dengan 5 variabel laten dikalikan dengan 5 

sehingga diperoleh 110 responden. 

 

3.3. Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data 

yang diperoleh secara langsung dari pengguna BlackBerry 

smartphone. Berikutnya adalah data yang diperoleh dari pihak 
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lain yang sudah diolah, berupa informasi-informasi yang 

berhubungan dengan BlackBerry yang diperoleh dari situs-

situs internet. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 

observasi dengan cara mengumpulkan data-data primer 

untuk mendapatkan keterangan-keterangan dari sasaran 

penelitian, dan tanggapan para pengguna BlackBerry 

smartphone dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis 

kepada pengguna melalui kuesioner. 

Selain menggunakan kuesioner, juga digunakan metode 

wawancara untuk mendukung akurasi dan kelengkapan 

kuesioner yang disebarkan. Wawancara digunakan untuk 

memperluas cakrawala peneliti tentang data-data lain yang 

tidak terformulasi dalam kuesioner, namun akan memiliki 

implikasi strategis bagi perusahaan, sehingga layak untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut. Wawancara dilakukan 

dengan 3 (tiga) cara, pertama menelpon teman-teman 

pengguna BlackBerry yang sebelumnya sudah menjadi 

responden kuesioner, kedua bertanya langsung kepada 
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pengguna BlackBerry yang ditemui dalam berbagai kondisi 

(Misalnya: Di jalanan, di pertokoan, di tempat makan, dan 

sebagainya), dan ketiga wawancara dilakukan melalui fasilitas 

BlackBerry Messenger (BBM) kepada teman-teman yang 

sebelumnya sudah menjadi responden ataupun tidak menjadi 

responden kuesioner. 

 

3.5. Teknik Pengolahan Data 

 Penelitian membutuhkan suatu analisis data dan 

interpretasi yang akan digunakan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk mengungkap 

fenomena sosial tertentu. Sehingga analisis data adalah 

proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasikan. Model yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah model kausalitas atau 

hubungan atau pengaruh dan untuk menguji hipotesis yang 

diajukan, maka teknik analisis yang digunakan adalah SEM 

(Structural Equation Modeling). Penelitian ini menggunakan 

metode analisis SEM karena SEM dapat mengidentifikasi 

dimensi-dimensi dari sebuah konstruk dan pada saat yang 

sama mampu mengukur pengaruh atau derajat hubungan 
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antar faktor yang telah diidentifikasikan dimensi-dimensinya 

(Ferdinand, 2002). 

 

3.6. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan penjabaran akan 

definisi variabel dan indikator pada penelitian ini, yang akan 

memberikan gambaran tentang konstruk dari masing-masing 

variabel dan pengukuran untuk masing-masing variabel . Hal 

ini perlu dilakukan agar atas hipotesis yang diajukan 

semaksimal mungkin tidak menimbulkan kerancuan baik 

dalam pengukuran analisis maupun pembuktian selanjutnya. 

 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 
Variabel 

Definisi 
Operasional 

Variabel 

Indikator 
Variabel 

Definisi 
Operasional 

Indikator 

Skala 
Pengukuran 

Brand 
Personality 

Ikatan antara 
merek dengan 
konsumen 
karena adanya 
harapan 
bahwa merek 
tesebut sesuai 
dengan 
karakter diri 
dan citra 
pribadi serta 
gaya hidup 
konsumen. 

Sincerity Down-to-
earth, 
honest, 
wholesome 
and 
cheerful. 

5 poin skala 
likert untuk 
mengukur 
(Sangat 
setuju – 
sangat tidak 
setuju) 

Excitement Daring , 
spirited 
Imaginative, 
and up to 
date 

5 poin skala 
likert untuk 
mengukur 
(Sangat 
setuju – 
sangat tidak 
setuju) 

Competence Reliable, 5 poin skala 
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intelligent, 
and 
succesful 

likert untuk 
mengukur 
(Sangat 
setuju – 
sangat tidak 
setuju) 

Sophitiscatio
n 
 

Upper class 
and 
Charming 
 

5 poin skala 
likert untuk 
mengukur 
(Sangat 
setuju – 
sangat tidak 
setuju) 

Ruggedness Tough and 
outdoorsy  

5 poin skala 
likert untuk 
mengukur 
(Sangat 
setuju – 
sangat tidak 
setuju) 

Brand 
Reputation 

Janji atau 
kinerja 
perusahaan 
yang 
diharapkan 
dapat 
memberikan 
manfaat dan 
keunggulan 
dalam kualitas 
produk 
sehingga 
merek tersebut 
memiliki citra 
positif  
sehingga 
membentuk 
ikatan antara 
merek dengan 
konsumen. 

Brand 
Reputation 

Kepercayaa
n, nama 
baik, dan 
kejujuran. 

5 poin skala 
likert untuk 
mengukur 
(Sangat 
setuju – 
sangat tidak 
setuju) 

Sustainable 
Image 

Mempunyai 
sifat yang 
nature dan 
lestari. 

5 poin skala 
likert untuk 
mengukur 
(Sangat 
setuju – 
sangat tidak 
setuju) 

Brand 
Tribalism 

Ikatan antara 
merek dengan 
konsumen 
dalam bentuk 
komunitas 
karena  
memiliki 
kesesuaian 
dengan gaya 

Degree of fit 
with 
lifestyle 

Kesesuaian 
dengan 
gaya hidup 
konsumen 

5 poin skala 
likert untuk 
mengukur 
(Sangat 
setuju – 
sangat tidak 
setuju) 

Passion in 
life 

Sesuatu 
yang tidak 

5 poin skala 
likert untuk 



39 
 

dan gairah 
hidup. 

kelihatan 
(intangible) 
dari merek 
ini yang 
memberika
n manfaat 
bagi 
konsumen 

mengukur 
(Sangat 
setuju – 
sangat tidak 
setuju) 

Reference 
group 
acceptance 

Kelompok 
rujukan 
sebagai 
pertimbang
an dalam 
keputusan 
pembelian. 

5 poin skala 
likert untuk 
mengukur 
(Sangat 
setuju – 
sangat tidak 
setuju) 

Social 
visibility of 
brand 

Makna 
sosial yang 
nampak 
dari sebuah 
merek 

5 poin skala 
likert untuk 
mengukur 
(Sangat 
setuju – 
sangat tidak 
setuju) 

Collective 
memory 

Ingatan 
konsumen 
akan merek 
karena org 
terdekatnya 
menggunak
an merek 
tersebut 

5 poin skala 
likert untuk 
mengukur 
(Sangat 
setuju – 
sangat tidak 
setuju) 

Brand 
Relationship 

Ikatan antara 
pelanggan 
dengan merek, 
yang ada 
dalam 
berbagai 
bentuk yang 
membawa 
merek dan 
pelanggan ada 
bersama-
sama.  

Two way 
communicati
on 

Kesediaan 
konsumen 
untuk 
menginform
asikan 
merek ini 
kepada 
orang lain, 
dan 
kemauan 
untuk 
mempelajari 
informasi-
informasi 
tentang 
merek ini. 

5 poin skala 
likert untuk 
mengukur 
(Sangat 
setuju – 
sangat tidak 
setuju) 

Emotional 
exchange 

Adanya 
manfaat-
manfaat 

5 poin skala 
likert untuk 
mengukur 
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emosional 
yang 
dirasakan 
konsumen 
dari merek 
tersebut. 

(Sangat 
setuju – 
sangat tidak 
setuju) 

Brand 
Loyalty 

Ikatan antara 
pelanggan 
dengan merek 
tertentu 
sehingga 
merek ini  
tetap menjadi 
pilihan utama 
dari 
pelanggannya. 

Main choice Merek atau 
produk 
yang dibeli 
menjadi 
prioritas 
utama 
dalam 
keputusan 
membeli 

5 poin skala 
likert untuk 
mengukur 
(Sangat 
setuju – 
sangat tidak 
setuju) 

Word of 
mouth 

Kemauan 
konsumen 
untuk 
menceritaka
n terhadap 
merek 
produk 
yang dibeli 

5 poin skala 
likert untuk 
mengukur 
(Sangat 
setuju – 
sangat tidak 
setuju) 

Join 
program 

Kemauan 
pelanggan 
untuk ikut 
serta dalam 
berbagai 
tawaran 
dan 
program 
dari merek 
tersebut. 

5 poin skala 
likert untuk 
mengukur 
(Sangat 
setuju – 
sangat tidak 
setuju) 

 

 

3.7. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Sebelum dilakukan pengolahan data terhadap 110 

responden, telah dilakukan pre-tes terhadap 30 responden 

untuk melihat validitas dan reliabilitasnya. Suatu indikator 

dapat dinyatakan valid apabila nilai corrected item-total 
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correlation ≥ 0,361 dan dinyatakan reliabel jika nilai 

Cronbach’s Alpha > 0,5 (Hair et.al, 2010). Hasil dari pengujian 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel  Indikator 
Empirik 

Corrected Item- 
Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha 

Brand 
Personality 

Bp1 
Bp2 
Bp3 
Bp4 
Bp5 

0,536 
0,440 
0,506 
0,650 
0,712 

0,900 
0.903 
0,901 
0,896 
0,894 

Brand 
Reputation 

Bre1 
Bre2 

0,638 
0,691 

0,897 
0,894 

Brand Tribalism Bt1 
Bt2 
Bt3 
Bt4 
Bt5 

0,650 
0,481 
0,409 
0,599 
0,744 

0,896 
0,901 
0,909 
0,898 
0,893 

Brand 
Relationship 

Brs1 
Brs2 

0,675 
0,544 

0,896 
0,900 

Brand Loyalty Bl1 
Bl2 
Bl3 

0,429 
0,731 
0,467 

0,904 
0,894 
0,902 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 17.0 (2013) 


