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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1.  Pendekatan dan jenis penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

pelitian regresi berganda. Regresi berganda adalah analsis yang digunakan jika 

pengukuran melibatkan dua atau lebih variabel bebas dan satu variabel terikat. 

Menurut Sekaran (2006: 299), analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji 

pengaruh simultan dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang 

berskala interval.  

 

3.2.  Populasi dan sampel 

Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen tetapi dapat dibedakan satu 

sama lainnya (Supranto. 2000).  Populasi dari penelitian ini adalah pemirsa youtube 

yang menonton video iklan Ramayana #KerenHakAlamSemesta : Lebaran di 

Planet Udique. Karena keterbatasan waktu dan banyaknya jumlah populasi maka 

akan diambil sampel penelitian. Sampel  adalah sebagian dari populasi (Supranto. 

2000).  

Metode pengambilan sampel menggunakan probability sampling, yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi yang sama. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi atau yang biasa disebut simple random sampling (Sarjono, 

2011:23). 

Menurut Roscoe dalam Darmawan (2013:143) mengemukakan bahwa 

sebaiknya ukuran sampel antara 30 sampai 500 elemen. Pada penelitian multivariat 

ukuran sampel harus beberapa kali lebih besar (10 kali) dari jumlah variabel yang 

akan dianalisis. Dalam penelitian ini jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari 

jumlah variabel yang ditelititi, sehingga 7 variabel yang terdiri dari 6 variabel 

independen dan 1 variabel dependen diperoleh sampel sebanyak 70. 
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3.3.  Variabel dan indikator empirik 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian pada bab sebelumnya terdapat 7 variabel penelitian yaitu pesan iklan, 

audio, bintang iklan, dialog, penampilan visual, setting dan daya tarik iklan. 

Variabel independen terdiri dari  pesan iklan, audio, bintang iklan, dialog, 

penampilan visual, setting sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah 

daya tarik iklan. Sehingga desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 

Desain Penelitian 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk menjadikan 

iklan memiliki daya tarik diperlukan variabel-variabel seperti pesan iklan, audio, 

Audio 

 Suara jernih dan enak di 
dengar 

Pesan Iklan 

Cerita disampaikan 

dengan jelas dan mudah 

dipahami 

 

Bintang Iklan 

 Keahlian dalam berakting 

 Pesan dari bintang iklan 
dapat kepercayaan 

 

Dialog 

 Kemampuan dialog 
dengan bahasa tubuh 
dan ekspresi muka yang 
sesuai 

 

Penampilan Visual 
Objek, gerakan dan 

warna yang menarik 

Setting 

 Lokasi yang menarik 

 Alur cerita jelas 
 

Daya Tarik 

Menarik perhatian 

Menarik minat terhadap 
pesan yang disampaikan 
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bintang iklan, dialog, penampilan visual dan setting yang menarik perhatian. 

Sehingga variabel pesan iklan, audio, bintang iklan, dialog, penampilan visual dan 

setting, berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap daya tarik iklan. 

Hubungan antara variabel penelitian, indikator empirik dan skala 

pengukuran dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.1 

variabel penelitian, indikator dan skala pengukuran 

 

Variabel  

unsur iklan 

Indikator 

Instrumen Skala 

Pengukura

n 
Favourable Unfavourable 

Pesan : 

Informasi yang 

disampaikan 

agar medapat 

perhatian 

(Attention), 

menarik 

(Interest), 

membangkitka

n keinginan 

dan 

menghasilkan 

tindakan 

(action). 

 Pesan iklan 

disampaikan 

dengan jelas. 

   Dan mudah         

dipahami. 

1. Pesan iklan 

Ramayana 

versi 

#KerenHakA

lamSemesta : 

Liburan di 

Planet 

Udique 

mudah 

diingat 

karena tampil 

beda. 

 

2. Pesan iklan 

Ramayana 

versi 

#KerenHakA

lamSemesta : 

Liburan di 

Planet 

Udique 

disampaikan 

dengan lugas. 

  

3. Saya dapat 

menangkap 

pesan iklan 

dengan 

mudah 

4. Saya sulit 

memahami 

isi dari 

Pesan iklan 

Ramayana 

versi 

#KerenHak

AlamSemest

a : Liburan 

di Planet 

Udique. 

 

Ordinal 

Audio :  Suara yang 

jernih dan enak 

di dengar. 

5. Tata suara 

dan musik 

yang 

8. Jingle yang 

digunakan 

dalam iklan 

Ordinal 
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Dimensi suara 

dalam iklan 

terdiri dari 

musik, suara, 

dan efek bunyi. 

dihasilkan 

iklan 

Ramayana 

#KerenHakA

lamSemesta : 

Liburan di 

Planet 

Udique 

selaras. 

 

6. Tata suara 

dan musik 

yang 

dihasilkan 

iklan 

Ramayana 

#KerenHakA

lamSemesta : 

Liburan di 

Planet 

Udique 

merdu. 

 

7. Tata suara 

dan musik 

membuat 

iklan 

Ramayana 

#KerenHakA

lamSemesta : 

Liburan di 

Planet 

Udique 

menjadi 

menarik. 

Ramayana 

versi 

#KerenHak

AlamSemest

a : Liburan 

di Planet 

Udique 

sumbang. 

Bintang iklan : 

Pembawa 

pesan yang 

diharapkan 

mampu 

mempengaruhi 

pemirsa untuk 

meyakinkan 

apa yang 

dilakukan. 

 Keahlian 

dalam 

berakting. 

Dan pesan dari 

bintang iklan 

dapat 

kepercayaan 

(Trust 

worthiness). 

9. Bintang iklan 

dalam iklan 

Ramayana 

#KerenHakA

lamSemesta : 

Liburan di 

Planet 

Udique 

mampu 

memainkan 

perannya 

dengan 

penuh 

penjiwaan. 

12. Saya 

meragukan

promo 

diskon 

yang 

disampaik

an oleh 

bintang 

iklan 

tersebut 

 

Ordinal 
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10. Bintang iklan 

yang 

berperan 

sebagai anak 

laki-laki dari 

raja dalam 

iklan 

Ramayana 

#KerenHakA

lamSemesta : 

Liburan di 

Planet 

Udique 

memiliki 

karakter yang 

kuat. 

 

11. Pesan yang 

disampaikan 

bintang iklan 

dapat 

dipercaya. 

Dialog: 

Percakapan 

yang dilakukan 

satu orang atau 

beberapa orang 

dalam iklan 

tersebut. 

 Kemampuan 

dialog dengan 

bahasa tubuh 

dan 

Kemampuan 

ekspresi wajah. 

13. Raut muka 

pemeran raja 

dalam iklan 

Ramayana 

#KerenHakA

lamSemesta : 

Liburan di 

Planet 

Udique 

sangat tepat 

ssehingga 

pemirsa 

senang 

menyaksikan

nya. 

  

14. Mimik muka 

anak laki-laki 

raja dalam 

iklan 

Ramayana 

#KerenHakA

lamSemesta : 

Liburan di 

Planet 

Udique 

16. Ekspresi 

wajah 

pemeran 

anak raja 

dalam 

iklan 

Ramayana 

versi 

#KerenHa

kAlamSem

esta tidak 

singkron 

dengan 

dialog 

yang 

dibawakan

. 

Ordinal 
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sesuai 

dengan 

dialog yang 

dibawakan. 

 

15. Dialog yang 

dibawakan 

dalam iklan 

dilafalkan 

dengan 

penuh 

penghayatan. 

Penampilan 

visual: 

Visualisasi 

atau tampilan 

gambar yang 

mendominasi 

iklan untuk  

menciptakan 

persepsi dalam 

pesan di 

televisi. 

 Objek, gerakan 

dan warna 

menarik 

 

17.  Tampilan 

gambar 

dalam iklan 

Ramayana 

#KerenHakA

lamSemesta : 

Liburan di 

Planet 

Udique 

menyita 

perhatian. 

 

18. Kombinasi 

warna yang 

digunakan 

sesuai 

dengan tema  

dalam iklan 

Ramayana 

#KerenHakA

lamSemesta : 

Liburan di 

Planet 

Udique. 

 

19. visualisasi 

iklan 

Ramayana 

#KerenHakA

lamSemesta 

atraktif 

20. Objek dan 

gerakan 

dalam 

iklan 

Ramayana 

versi 

#KerenHa

kAlamSem

esta : 

Liburan di 

Planet 

Udique 

tidak 

teratur. 

Ordinal 

Setting: 

Tempat untuk 

menempatkan 

tindakan.  

 Lokasi iklan 

yang menarik. 

 Alur cerita 

yang jelas. 

21. Alur cerita 

iklan 

Ramayana 

#KerenHakA

lamSemesta : 

Liburan di 

24. Alur cerita 

iklan 

Ramayana 

versi 

#KerenHa

kAlamSem

Ordinal 
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Planet 

Udique jelas 

dan mudah 

dipahami. 

 

22. Setting 

tempat yang 

digunakan 

dalam  cerita 

iklan 

Ramayana 

#KerenHakA

lamSemesta : 

Liburan di 

Planet 

Udique 

sangat unik 

dan menarik. 

 

23. Setting iklan 

Ramayana 

#KerenHakA

lamSemesta 

sesuai 

dengan tema 

yang 

dibangun. 

esta : 

Liburan di 

Planet 

Udique 

berbelit – 

belit. 

Daya tarik 

iklan: 

Pendekatan 

yang 

digunakan 

untuk menarik 

perhatian 

konsumen atau 

mempengaruhi 

perasaan 

mereka 

terhadap suatu 

produk. 

 menarik 

perhatian  

 

25. Secara 

keseluruhan 

penyampaian 

iklan 

menarik. 

 

26. Secara 

keseluruhan 

iklan mampu 

membuat 

saya ingin 

menyaksikan 

kembali. 

 

27. Iklan 

Ramayana 

#KerenHakA

lamSemesta 

membuat 

saya terhibur. 

28. Tema iklan 

Ramayana 

#KerenHak

AlamSeme

sta terihat 

sama saja 

dengan 

iklan lain. 

 

Ordinal 
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  menimbulkan 

minat terhadap 

pesan yang 

disampaikan. 

29. Iklan 

Ramayana 

#KerenHakA

lamSemesta 

membuat 

saya tergerak 

untuk 

berbelanja 

 

30. Iklan 

Ramayana 

#KerenHakA

lamSemesta 

membuat 

saya ingin 

mendatangi 

mall 

ramayana. 

 

31. Setelah 

menyaksikan 

iklan 

Ramayana 

#KerenHakA

lamSemesta 

saya ingin 

mendapatkan 

diskon di 

Ramayana 

32. Iklan 

ramayana 

tidak 

menumbuh

kan minat 

saya untuk 

berbelanja. 

 

 

Pengukuran untuk setiap indikator empirik menggunakan aras ukur ordinal 

berupa skala likert dengan 4 pilihan jawaban sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Tabel skala likert 

Favourable Unfavourable 

Sangat tidak setuju skor 1 Sangat setuju skor 1 

Tidak setuju skor 2 Setuju skor 2 

Setuju skor 3 Tidak setuju skor 3 
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Sangat setuju skor 4 Sangat tidak setuju skor 4 

 

3.4. Unit amatan dan Unit analisa 

Unit amatan dalam analisa ini adalah konsumen yang pernah melihat iklan 

Ramayana #KerenHakAlamSemesta : Liburan di Planet Udique di media sosial 

youtube. Sedangkan unit analisanya adalah pesan iklan, audio, bintang iklan, 

dialog, penampilan visual, dan setting iklan Ramayana versi 

#KerenHakAlamSemesta : Liburan di Planet Udique. 

3.5. Metode pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Dimana data primer menurut 

Sugiarto (1993) dataprimer adalah data yang dikumpulkan dan diolah senndiri oleh 

peneliti langsung dari obyeknya. Data primer dalam penelitian ini adalah penilaian 

responden atas pesan iklan, audio, bintang iklan, dialog, penampilan visual, dan 

setting terhadap daya tarik iklan. Sumber datanya berasal dari konsumen yang 

pernah menyaksikan iklan Ramayana versi #KerenHakAlamSemesta : Liburan di 

Planet Udique di media sosial youtube. 

Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan kuisioner, 

yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyan atau 

pernyataan tertulis yang nantinya akan dijawab oleh responden. Jenis kuisioner 

yang digunakan adalah kuisioner terstruktur, dimana kuisioner tersebut sudah 

tersedia jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Adapun langkah – langkah dalam 

menyusun instrumen adalah dengnan menyusun kisi-kisi pengembangan 

instrumen: 

Tabel 3.3 

Karakteristik Responden 

 

Variabel Indikator Item Instrumen Skala 

Pngukuran 

Karakterstik 

responden 

dalam 

Nama 1. Nama Saya Nominal 
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penggunaan 

media 

 Usia 2. Usia saya .... tahun Rasio 

 Jenis Kelamin 

 

Pria 

Wanita 

Nominal 

 Domisili Saya berdomisili di...... 

 Pekerjaan Pekerjaan saya adalah .... 

 Tingkat 

Pendidikan 

Tamat SD 

Tamat SMP 

Taman SMA 

Tamat Sarjana 

Lain-lain .... 

 Frekuensi dan 

durasi 

penggunaan  

1. Saya menonton Youtube  

.... jam dalam satu hari. 

2. Saya pernah melihat 

iklan Ramayana versi 

#KerenHakAlamSemesta 

: Liburan di Planet 

Udique. 

Rasio 

 

3.6   Proses dan Jadwal Penelitian 

Tabel 3.4 

Jadwal kegiatan Penelitian 

 

Jadwal Kegiatan Bulan 

Pembuatan 

Proposal Penelitian 

Juni 2019    

Pelaksanaan 

Penelitian 

 
September - November 

 

Penulisan 

Penelitian 

   Desember 
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3.7 Teknik analisis 

3.7.1. Uji Validitas 

Pengujian validitas menggunakan teknik corrected item-total 

correlation. Dimana angka pada kolom corrected item-total correlation 

menunjukkan nilai r hasil. Dasar pengambilan keputusannya adalah 

(Santoso, 2001) : 

 Jika r hasil positif, serta r hasil > r tabel, maka butir atau variabel 

tersebut valid. 

 Jika r hasil tidak positif, serta r hasil < r tabel, maka butir atau 

variabel tidak valid. 

 

Tabel 3.5 

Rangkuman uji Validitas instrumen 

No 

Butir 

r Skor item terhadap 

Skor total 

r-Tabel (r-Kritis) 

α = 0,05 

Keterangan 

1. 0.534 0.361 Valid 

2. 0.651 0.361 Valid 

3. 0.626 0.361 Valid 

4. 0.111 0.361 Tidak valid 

5. 0.381 0.361 Valid 

6. 0.366 0.361 Valid 

7. 0.474 0.361 Valid 

8. 0.409 0.361 Valid 

9. 0.336 0.361 Tidak valid 

10. 0.616 0.361 Valid 
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11. 0.522 0.361 Valid 

12 0.330 0.361 Tidak valid 

13. 0.597 0.361 Valid 

14. 0.514 0.361 Valid 

15. 0.383 0.361 Valid 

16. 0.546 0.361 Valid 

17. 0.514 0.361 Valid 

18. 0.668 0.361 Valid 

19. 0.597 0.361 Valid 

20. 0.161 0.361 Tidak valid 

21. 0.581 0.361 Valid 

22. 0.605 0.361 Valid 

23. 0.630 0.361 Valid 

24. 0.563 0.361 Valid 

25. 0.746 0.361 Valid 

26. 0.503 0.361 Valid 

27. 0.766 0.361 Valid 

28. 0.295 0.361 Tidak valid 

29. 0.141 0.361 Tidak valid 

30. 0.543 0.361 Valid 

31. 0.537 0.361 Valid 

32. 0.563 0.361 Valid 
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Tabel 3.6 

Tabel uji validitas 

No. Pertanyaan /Indikator Jumlah 

pertanyaan 

Valid Tidak 

valid 

1. Pesan 4 (1, 2, 3, 4) 3  1 (4) 

2. Audio 4 (5, 6, 7, 8) 4 0 

3. Bintang iklan 4 (9, 10, 11, 12) 4 2 (9, 12) 

4. Dialog 4 (13, 14, 15, 16) 4 0 

5. Visualisasi 4 ( 17, 18, 19, 20) 3 1 (20) 

6. Setting 4 (21, 22, 23, 24) 4 0 

7. Daya Tarik 

 Menarik 

 Menimbulkan 

minat 

 

4 (25,26,27,28) 

4  (29,30,31,32) 

 

3 

3 

 

1 (28) 

1 (29) 

 

3.7.2. Uji Reliabilitas 

Sedangkan untuk pengujian reliabilitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r Alpha dengan nilai r tabel pada taraf signifikansi 

5%. Dasar pengambilan keputusannya adalah (Santoso, 2001) : 

 Jika r Alpha positif dan r Alpha > r tabel maka butir atau variabel 

tersebut reliabel. 

 Jika r Alpha negatif dan r Alpha < r tabel maka butir atau variabel 

tersebut tidak reliabel. 

 

Tabel 3.7 
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Tabel Uji reliabilitas 

Correlations 

  Ganjil genap 

ganjil Pearson Correlation 1 .870** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 30 30 

genap Pearson Correlation .870** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Melalui tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel Daya tarik iklan 

memiliki nilai cronbach alpa 0.870 diatas r tabel 0.361 sehingga dapat 

dikatakan pengujian ini dikatakan reliable. 

3.7.3. Regresi Berganda 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda karena 

jumlah variabel bebas lebih dari satu. Adapun bentuk persamaan regresi 

berganda yang digunakan dengan metode Least Square, yaitu: 

Y1 = α0 + α1X1 + α2X2 + α3X3 + α3X3 + α4X4 + α5X5 + α6X6 + e 

Dimana: 

Y1  = daya tarik iklan 

α0  = konstanta 

α1... α6 = koefisien regresi dari X1 ... X6 

X1  = pesan iklan 

X2  = audio 

 X3  = bintang iklan 
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 X4  = dialog 

X5  = penampilan visual 

X6  = setting  

e  = kesalahan pengganggu (error) 

3.7.4. Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya suatu distribusi data. Untuk mendeteksi normalitas residual 

digunakan uji statistik parametrik kolmogorov-smirnof dengan 

ketentuan bila angka signifikansi lebih besar dari 0,05 maka distribusi 

data residual adalah normal. 

b. Uji Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas menunjukkan bahwa varian variabel tidak 

sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah terjadi homokedastisitas. Untuk 

melakukan uji heterokedastisitas digunakan uji scatterplot. Tidak 

terjadi gejala atau masalah heterokeastisitas jika titik-titik data 

menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0. Titik-titik tidak 

mengumppul hannya diatas atau dibawah saja. Penyebaran titik-titik 

data tidak membentuk pola bergelombang. Dan penyebaran titik-titik 

datanya tidak berpola   

c. Uji Multikorelasi  

Uji multikorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan 

diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau tidak. 

Multikorelasi merupakan korelasi yang sangat tinggi atau sangat 

rendah yang terjadi pada hubungan diantara variabel bebas. Uji 

multikorelasi perlu dilakukan jika variabel independen lebih dari satu. 

Untuk melakukan uji multikorelasi dapat dilihat dari nilai VIF. Jika 
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VIF < 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas di antara 

variabel bebas. Jika nilai VIF > 10, maka terjadi gejala 

multikolinearitas di antara variabel bebas. 

d. Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya).  Untuk  

mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan uji durbin 

watson. Keputusan ada atau tidaknya autokorelasi  

 Bila nilai DW berada diantara dU sampai dengan 4-dU, 

koefisien korelasi sama dengan nol. Artinya tidak terjadi 

autokorelasi. 

 Bila nilai DW lebih kecil daripada dL, koefisien korelasi lebih 

besar daripada nol. Artinnya terjadi autokorelasi positif. 

 Bila nilai DW lebih besar daripada 4-dL, koefisien korelasi 

lebih kecil daripada nol. Artinya terjadi autokorelasi negatif 

 Bila nilai DW terletak diantara 4-dU dan 4-dL, hasilnya tidak 

dapat disimpulkan. 

 

3.7.5. Uji Ketepatan Model  

a. Uji t 

Pengujian keberartian variabel bebas secara individual 

memakai uji t dua sisi dengan tinngkat kepercayaan 95% (a=0,05) yaitu 

dengan membandingkan antara t-hitung dan t-tabel dengan pengujian 

hipotesis:  

H0 : bi = 0, artinya variabel bebas secara individu tidak 

berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas. 

H1 : bi ≠ 0, artinya variabel bebas secara individu berpengaruh 

nyata terhadap variabel tak bebas. 
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b. Uji F 

Pengujian keberartian variabel bebas secara bersama sama 

menggunakan uji F dua sisi dengan tingkat kepercayaan 95% (α=0,05) 

yaitu dengan membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel dengan 

pengujian hipotesis: 

H0 : bi = 0, artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak 

berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas. 

H1 : bi ≠ 0, artinya variabel bebas secara bersama-sama 

berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas. 

c. Uji R2 

Analisis R2 (R square) atau koefisien determinasi digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar prosentase sumbangan pengaruh 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Nilai  koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang 

kecil berarti kemampuan vaariabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu  berarti 

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 

2013: 97) 

 

 

 

 

 




