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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian survei. Menurut 

Singarimbun dan Soffian Effendi (1995:3) penelitian survei adalah penelitian 

yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai 

alat pengumpulan data yang pokok. 

 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

  Ruang lingkup penelitian ini adalah ruang lingkup manajemen pemasaran, 

mengenai pengukuran efektivitas iklan televisi produk XL pada versi “Monyet” , 

dan dilihat dari dimensi Empathy, Persuation, Impact, dan Communication. 

. 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Menurut Arikunto (2002:108) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Menurut Sugiyono (2006:117) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi adalah kumpulan objek yang dijadikan objek 

penelitian. Penelitian ini mengambil populasi mahasiswa S1 yang masih aktif dan 

terdaftar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2008 / 2009 serta yang 
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pernah melihat atau menonton iklan televisi XL pada versi “Monyet”, yang 

jumlahnya tidak diketahui (~)  

 

3.3.2. Sampel  

  Dalam penelitian ini peneliti tidak dapat menentukan sampel berdasar atas 

besarnya populasi, hal ini disebabkan oleh tidak diketahuinya jumlah mahasiswa 

S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang pernah melihat atau 

menonton iklan televisi XL versi “Monyet”. Oleh karena itu, maka peneliti 

mengambil pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe dalam Sekaran (2006:160) 

yang mengusulkan aturan ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 

antara 30 sampai dengan 500 dan dalam penelitian multivariat (termasuk analisis 

regresi berganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali atau lebih dari 

jumlah variabel yang diteliti.  

Jumlah variabel dalam penelitian ini sebanyak 4 variabel yang terdiri dari 

variabel Empathy (E), Persuation (P), Impact (I), dan Communication (C). Oleh 

karena itu, berdasarkan pendapat Roscoe sampel minimal untuk penelitian ini 

adalah (4 X 10 = 40). Dalam penelitian ini peneliti menetapkan responden 

sebanyak 80 dengan pertimbangan dengan pertimbangan agar tingkat kevalidan 

jawaban responden semakin tinggi. 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan  adalah non-probability 

sampling (penarikan sampel secara tidak acak). Menurut Sugiyono (2004:73) non 

probability sampling adalah tehnik yang tidak memberi peluang yang sama bagi 

setiap unsur/anggota populasi untuk dipilih menjadi sample. Adapun bagian dari 

non-probability sampling yang digunakan adalah accidental sampling technique 
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yang merupakan bentuk dari convenience sampling. Accidental sampling menurut 

Sugiyono (2004:77) adalah tehnik penentuan sampel berdasarkan faktor 

spontanitas atau kebetulan, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel jika dipandang orang yang 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai data, dimana sampel yang dipakai adalah 

mahasiswa S1 yang masih aktif dan terdaftar di Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya Tahun 2008 – 2009 yang sebagai pengguna jasa telekomunikasi dalam 

hal ini mobile phone, dan harus sudah pernah melihat iklan XL versi “Monyet” di 

televisi.  

 

3.4. Jenis Data 

Menurut Umar (2003:42), jenis data dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan 

dicatat untuk pertama kalinya. Data primer dari penelitian ini berasal 

dari angket (kuesioner) yang disebarkan kepada responden, hasil 

wawancara yang dilakukan dengan responden.  

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang tidak dihasilkan sendiri pengumpulannya oleh 

peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari majalah, 

kepustakaan, dan media lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya Malang yang didapatkan dari bagian akademik Fakultas 

Hukum Universitas Brawijaya Malang, informasi lainnya didapatkan 
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di berbagai macam alamat situs di internet, buku, majalah dan media 

lainnya. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah: 

- Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data komunikasi 

secara tidak langsung yaitu menggunakan kuesioner yang 

didalamnya berisikan daftar pertanyaan kepada responden untuk 

mengetahui persepsi responden mengenai dimensi EPIC (Empathy, 

Persuassion, Impact, dan Communication). Kuesioner ini 

disebarkan kepada responden yaitu mahasiswa S1 Fakultas 

Hukum Universitas Brawijaya yang sudah pernah melihat iklan 

XL versi “Monyet” di televisi. 

- Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada responden 

untuk memandu mereka dalam mengisi kuesioner, dan untuk 

memperoleh data pendukung dalam penulisan ini. 

 

3.6. Variabel Penelitian 

Dalam Durianto (2003:91) dijelaskan bahwa variabel penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Brand Awareness 

Variabel – variabel yang digunakan dalam parameter ini adalah merek 

produk jasa telekomunikasi yang paling diingat (Top Of Mind), merek 
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produk jasa telekomikasi lain yang diingat (Brand Recall), mengenal 

produk kartu seluler XL (Brand Recognation). 

2. Empathy (empati) (E) 

Variabel – variabel yang digunakan dalam parameter ini adalah pendapat 

mengenai iklan televisi produk XL versi “Monyet”, tentang tingkat 

kebagusan dan tingkat kesukaan iklan televisi tersebut (menyukai iklan). 

3. Persuasion (persuasi) (P) 

Variabel – variabel yang digunakan dalam parameter ini adalah 

keterkaitan dengan produk XL dan keinganan untuk membelinya.  

4. Impact (dampak) (I) 

Variabel – variabel yang digunakan dalam parameter ini adalah tingkat 

pengetahuan produk (level of product knowledge) yaitu tahu betul tentang 

produk XL dan apakah iklan tersebut lebih menonjol dibandingkan 

dengan iklan provider lainnya.  

5. Communication (komunikasi) (C)   

Variabel – variabel yang digunakan dalam parameter ini adalah kejelasan 

informasi iklan televisi XL versi “Monyet”, kemampuan iklan televisi 

kartu seluler  XL versi “Monyet” dalam menyampaikan keunggulan 

produk kartu seluler XL, pemahaman pemirsa terhadap tarif penggunaan 

dari kartu seluler XL yang lebih murah dari pada kartu seluler lain, dan 

kemampuan iklan tersebut untuk menyampaikan manfaat penggunaan dari 

kartu seluler XL apabila dilihat dari slogannya. 
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3.7. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

  Definisi operasional adalah mendefinisikan sebuah konsep sehingga dapat 

diukur dengan melihat faktor dimensi perilaku, karakter atau hal-hal yang 

melandasi sebuah konsep (Sekaran, 2006:176) 

3.7.1. EPIC Model 

1. Empathy (empati) (E) 

Indikator-indikator yang digunakan dalam parameter ini adalah tingkat 

kebagusan iklan televisi kartu seluler XL versi “Monyet” (E1) dan tingkat 

kesukaan terhadap iklan televisi tersebut / menyukai iklan (E2). 

2. Persuasi (persuasion) (P)  

Indikator-indikator yang digunakan dalam parameter ini adalah tingkat 

ketertarikan terhadap produk kartu seluler XL (P1) dan tingkat  keinginan 

untuk membeli produk kartu seluler XL (P2). 

3. Dampak (impact) (I) 

Indikator-indikator yang digunakan dalam parameter ini adalah tingkat 

pengetahuan konsumen terhadap produk kartu seluler XL (I 1) dan tingkat  

kreatifitas iklan televisi kartu seluler XL versi “Monyet”  terhadap iklan 

televisi kartu seluler lainnya (I2).    

4. Komunikasi (communication) (C) 

Indikator-indikator yang digunakan dalam parameter ini adalah tingkat  

kejelasan informasi dari iklan televisi kartu seluler XL versi “Monyet” 

dibandingkan dengan iklan produk sejenis  (C1), tingkat kemampuan iklan 

televisi XL versi “Monyet” dalam menyampaikan keunggulan produk 

kartu seluler XL (C2), tingkat pemahaman terhadap tarif penggunaan dari 
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kartu seluler XL yang lebih murah (C3), dan tingkat kemampuan iklan 

untuk menyampaikan manfaat penggunaan dari kartu seluler XL apabila 

dilihat dari slogannya (C4). 

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini : 

Tabel 3.1 
Konsep, Variabel, dan Indikator Penelitian 

 
KONSEP VARIABEL INDIKATOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis Pengukuran efektivitas 

iklan televisi kartu seluler XL 

dengan mengunakan EPIC 

Model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Empathy (E) 
 
 

E1 : Iklan tv kartu seluler XL versi                                                                               
“Monyet" sangat bagus.  

 
E2 :   Menyukai iklan tv kartu seluler XL 

versi “Monyet".                                                            
 

 
 
 
Persuassion (P) 
 

P1 :  Tertarik terhadap produk kartu seluler 
XL.       

 
P2 :    Keinginan untuk membeli produk XL. 
 
 
 
 

 
 
Impact (I) 
 
 
 

I1 : Tingkat pengetahuan konsumen     
terhadap produk kartu seluler Xl. 

 
I2    :      Kreatifitas iklan tv kartu seluler XL 

dibandingkan iklan tv kartu seluler 
lain. 

 
 
 
 
Communication (C) 
 
 
 
 

C1:    Informasi dalam iklan tv kartu seluler XL 
versi “Monyet" lebih jelas dibandingkan 
iklan televisi provider lain. 

 
C2: Mampu menyampaikan keunggulan 

produk kartu seluler XL. 
 
C3:     Mengerti tarif penggunaan kartu seluler 

XL lebih murah. 
 
C4:   Slogan dari iklan tv  kartu seluler XL 

versi “Monyet" sudah mencerminkan 
manfaat penggunaan kartu. 
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3.8. Skala Pengukuran  

Dalam penelitian ini, jenis pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui 

dimensi EPIC (Empathy, Persuasion, Impact, Communication) adalah pertanyaan 

tertutup. Skala pengukuran yang dipergunakan adalah skala likert, yang terdiri 

dari 7 pilihan jawaban (Durianto, 2003:91), yaitu: 

• Sangat Tidak Setuju Sekali = 0 

• Sangat Tidak Setuju  = 1 

• Tidak Setuju   = 2 

• Cukup Setuju   = 3 

• Setuju    = 4 

• Setuju Sekali   = 5 

• Sangat Setuju Sekali  = 6 

 

3.9. Metode Analisa Data 

3.9.1. Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2002:144) bahwa, validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen Suatu 

angket dikatakan valid atau sah jika pertanyaan pada suatu angket mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh angket tersebut. Untuk menguji 

validitas suatu instrumen digunakan rumus Pearson Product Moment, dengan 

rumus sebagai berikut: 

rxy =  
( )( )

( ) ) ( ) )(( ∑ ∑∑∑

∑∑ ∑
−−

−
2222 YYNXXN

YXXYN
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keterangan : 

r  = Koefisien Korelasi 

N : jumlah responden 

X = Skor jawaban tiap item  

Y : skor total  

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan metode Pearson Product 

Moment dari masing-masing item pertanyaan, syarat minimum koefisien korelasi 

(r kritis) adalah sebesar 0,3, jadi korelasi masing-masing item pertanyaan harus 

lebih besar dari 0,3. 

3.9.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan Menurut Sugiyono (2006:364) 

reliabilitas berkenaan dengan derajad konsistensi dan stabilitas data.  

Untuk menguji digunakan alpha cronbach. Dengan rumus :  

r11 = 
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Di mana :  

r11 = reliabilitas instrument  

k   = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal .  

2bσ  = jumlah varians butir  

2tσ  = varians total  

Instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan 

reliabilitas lebih dari 0,6 (α > 0,6)  (Arikunto, 2002:148). Uji reliabilitas yang 



 49

digunakan adalah dengan alpha cronbach. Bila alpha lebih kecil dari 0.6 maka 

dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya. 

3.9.3. Analisis Tabulasi Sederhana 

Dalam analisis tabulasi sederhana di dalam Durianto (2003:91) data yang 

diperoleh diolah dalam bentuk persentase, dengan rumus sebagai berikut : 

100%
fi

fi
P
∑

=  

 

Di mana: 

P  = presentase responden yang memilih kategori tertentu 

fi  = jumlah responden yang memilih kategori tertentu 

∑ fi  = banyaknya jumlah responden 

3.9.4. Skor Rata – Rata  

Setiap jawaban responden dari pertanyaan yang diberikan, diberikan bobot. Cara 

menghitung skor adalah menjumlahkan seluruh hasil kali nilai masing –  masing 

bobotnya dibagi dengan jumlah total frekuensi. 

Menggunakan rumus Durianto (2003:96): 

∑
∑=

i f

i  w. i f
x  

Di mana : 

x = rata – rata bobot 

i f  = frekuensi 

w i = bobot 
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Setelah itu, digunakan rentang skala penilaian untuk menentukan posisi 

tanggapan responden dengan menggunakan nilai skor setiap variabel. Bobot 

alternatif jawaban yang terbentuk dari teknik skala peringkat terdiri dari kisaran 

antara 0 hingga 6 yang menggambarkan posisi yang sangat negatif ke posisi yang 

positif. Selanjutnya dihitung rentang skala dengan rumus, sebagai berikut: 

M

(Bobot) R
Rs=  

Di mana: 

R (Bobot) = bobot terbesar – bobot terkecil 

M  = banyaknya kategori bobot 

Rentang skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 hingga 7, 

maka rentang skala penilaian yang didapatkan adalah: 

7

0 - 6
Rs=  = 0,857 

Sehingga menurut Durianto (2003:97) posisi keputusannya menjadi  

STES STE TE CE E SE SES 

 

  

Atau posisi penilaian iklan akan sebagai berikut: 

• Skala 0,000 – 0,857 : Sangat Tidak Efektif Sekali 

• Skala 0,858 – 1,714 : Sangat Tidak Efektif 

• Skala 1,715 – 2,571 : Tidak Efektif 

• Skala 2,572 – 3,428 : Cukup Efektif 

• Skala 3,429 – 4,285 : Efektif 

• Skala 4,286 – 5,142 : Sangat Efektif 

0,000 0,857 1,714 2,571 3,428 4,285 5,142 6,000 
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• Skala 5,143 – 6,000 :Sangat Efektif  Sekali 

Setiap dimensi dalam EPIC Model, yaitu empati (emphaty), persuasi 

(persuasion), dampak (impact), dan komunikasi (communication); akan dianalisis 

secara terpisah dengan menggunakan metode skor rata – rata untuk mengetahui 

efektivitas tiap dimensi tersebut dalam iklan televisi XL versi “Monyet”, yang 

nantinya nilai rata – rata itu akan dimasukkan dalam rentang skala untuk 

mengetahui posisi penelitian terhadap iklan tersebut. 

 
 
 
 
 
 


