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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa 

karakteristik wilayah tertentu. Selain dapat memudahkan penulis untuk melakukan 

penelitian, alasan penulis untuk memilih lokasi tersebut adalah karena wilayah ini 

memiliki karakterisitik penduduk yang sangat dinamis, cepat  tanggap, seta peka 

terhadap perubahan. Hal tersebut menjadikan informasi-informasi baru dapat dengan 

cepat diakses dan diterima oleh masyarakat di wilayah ini. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah ruang lingkup atau besaran karakteristik dari seluruh objek 

penelitian,sedangkan sampel merupakan besaran karakteristik tertentu dari sebagian 

populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasi tersebut. Dalam penelitian 

ini populasinya adalah masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pernah 

menerima pesan personalized advertising melalui media SMS dan e-mail. Sampel 

penelitian ini berjumlah 294 orang yang masing-masing terdiri dari 151 orang yang 

pernah menerima pesan personalized advertising melalui media SMS, dan 143 orang 

yang pernah menerima pesan personalized advertising melalui media e-mail. Penetapan 

jumlah sampel tersebut didasarkan pada alat analisa yang digunakan untuk menguji 

hipotesa penelitian yaitu Structural Equation Modeling (SEM) yang menyaratkan data 

minimal sebanyak 100 unit (Ghozali dan Fuad, 2008).  
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3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan 

instrumen penelitian tertentu. Untuk mendapatkan data primer tersebut, penulis 

melakukan penyebaran kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Kuesioner 

merupakan alat pengumpulan data yang berisikan daftar pertanyaan yang telah disusun 

sedemikian rupa untuk dapat dijawab oleh responden. 

 Jenis pertanyaan yang akan diajukan dalam suatu kuesioner penelitian dapat 

bersifat tertutup atau terbuka. Pertanyaan dikatakan tertutup apabila pertanyaan tersebut 

telah memiliki jawaban yang sudah ditentukan terlebih dahulu sehingga responden tidak 

diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban alternatif. Sedangkan pertanyaan 

diakatakan terbuka apabila responden diberikan kebebasan untuk menguraikan 

jawabanya sehingga responden dimungkinkan untuk memberikan jawaban alternatif.. 

Dalam kuesioner penelitian ini penulis menggunakan jenis pertanyaaan tertutup.  

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Ada lima variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. Variabel-variabel 

tersebut terdiri dari tiga variabel bebas (independent): privacy concerns, ad irritation, 

dan perceived personalization; dan dua variabel terikat (dependent) yang terdiri dari 

variabel ad skepticism dan ad avoidance. Pertanyaan-pertnyaan kuesioner dari setiap 

variabel tersebut diadaptasi dari instrument penelitian yang telah digunakan oleh Baek 

dan Morimoto (2012) dengan menggunakan enam skala likert sebagai skala 

pengukurnya. Dalam skala likert tersebut nilai 1 menunjukkan pendapat Sangat Tidak 
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Setuju dan nilai 6 menunjukkan pendapat Setuju Sekali. Adapun definisi operasional 

dan rincian pengukuran masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Ad Avoidance 

Ad avoidance merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh pengguna 

media dalam usahanya untuk mengurangi keterbukaannya terhadap konten-

konten iklan (Speck dan Elliot, 1997). Sesuai dengan  penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan oleh  Baek dan Morimoto (2012), maka variabel ini diukur 

dengan lima indikan berikut: 

 Secara sengaja mengabaikan segala personalized advertising. 

 Benci dengan adanya personalized advertising. 

 Akan lebih baik apabila tidak ada personalized advertising. 

 Membuang segala bentuk personalized advertising dengan segera tanpa 

pernah membukanya. 

 Meminta pemasar untuk mencabut data konsumen dari daftar pemasar. 

3.4.2 Ad Skepticism 

Ad skepticism adalah kecenderungan seseorang untuk tidak mempercayai 

pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh  iklan (Obermiller dan 

Spangeberg, 1998). Sesuai dengan  penelitian terdahulu yang telah dilakukan 

oleh  Baek dan Morimoto (2012), maka variabel ini diukur dengan sembilan 

indikan berikut: 
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 Dapat bergantung pada kebenaran yang diutarakan dalam personalized 

advertisng.(R) 

 Menyadari bahwa tujuan dari personalized advertisng adalah untuk 

memberikan informasi kepada konsumen. (R) 

 Percaya bahwa pesan yang disampaikan dalam personalized advertising 

bersifat informatif. (R) 

 Merasa bahwa pesan personalized advertising dapat dipercaya. (R) 

 Personalized advertising merupakan sumber terpercaya yang 

memberikan informasi tentang kemampuan dan kualitas suatu produk. 

(R) 

 Menyadari bahwa pesan personalized advertising adalah suatu 

kebenaran yang disampaikan secara baik. (R) 

 Secara umum, personalized advertising memberikan gambaran yang 

tepat tentang suatu produk yang diiklankan. (R) 

 Merasa telah diberikan informasi yang akurat setelah melihat isi pesan 

dari personalized advertising. (R) 

 Sebagian besar dari personalized advertising menyediakan informasi 

yang penting bagi konsumen. (R) 

3.4.3. Privacy Concerns 

Dengan mengadopsi pengertian Westin (1967) tentang privasi, Baek dan 

Morimoto (2012) telah mendefinisikan privacy concern sebagai suatu tingkatan 

dimana konsumen mulai merasa resah tentang potensi ketergangguannya hak 

untuk melindungi informasi pribadi mereka.Sesuai dengan  penelitian terdahulu 
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yang telah dilakukan oleh  Baek dan Morimoto (2012), maka variabel ini diukur 

dengan enam indikan berikut: 

 Merasa tidak nyaman ketika suatu informasi dibagikan tanpa izin. 

 Merasa khawatir atas penyalahgunaan informasi pribadi. 

 Merasa terganggu ketika menerima terlalu banyak iklan yang tidak 

relevan dengan kebutuhan konsumen. 

 Merasa takut akan informasi pribadi yang mungkin tidak tejamin 

keamanannya. 

 Yakin bahwa informasi pribadi telah disalahgunakan. 

 Berpikir perusahaan tersebut telah membagikan informasi tanpa 

persetujuan. 

3.4.4 Ad Irritation 

Ad Irritation didefinisikan sebagai persepsi konsumen akan dampak dari 

periklanan yang menyebabkan ketidaksenangan dan ketidaksabaran sementara 

bagi konsumen (Aaker dan Bruzzone, 1985). Sesuai dengan  penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan oleh  Baek dan Morimoto (2012), maka variabel 

ini diukur dengan enam indikan berikut: 

 Merasa bahwa personalizzed advertising bersifat negatif. 

 Merasa bahwa personalizzed advertising mengganggu. 

 Merasa bahwa personalizzed advertising tidak ada artinya. 

 Merasa bahwa personalizzed advertising tidak menarik. 

 Merasa bahwa personalizzed advertising tidak menyenangkan. 
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 Merasa bahwa personalizzed advertising tidak sopan. 

3.4.5 Perceived Personalization 

Peppers dan Rogers (1997) mendefinisikan personalisasi sebagai proses 

penggunaan informasi pelanggan untuk menyampaikan solusi yang ditargetkan 

kepada pelanggan tersebut.  Dalam penelitian ini, perceived personalization 

diartikan sebagai personalisasi yang dirasakan konsumen yang disebabkan oleh 

adanya personalized advertising.  Sesuai dengan  penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh  Baek dan Morimoto (2012), maka variabel ini diukur dengan 

lima indikan berikut: 

 Personalized advertising memberikan rekomendasi yang sesuai dengan 

kebutuhan konsumen. 

 Konsumen berpikir bahwa personalized advertising memungkinkan 

mereka untuk memesan produk yang sesuai dengan keinginan mereka. 

 Secara keseluruhan, personalized advertising telah disesuaikan dengan 

kondisi konsumen. 

 Personalized advertising membuat konsumen merasa bahwa mereka 

adalah pelanggan yang spesial. 

 Konsumen percaya bahwa personalized advertising telah disesuaikan 

dengan kebutuhan mereka. 
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3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur (indikator) dapat 

mengukur apa yang ingin diukur (variabel) (Zikmund et al., 2006). Sebuah indikator 

dikatakan valid jika mempunyai nilai corrected item total corellation ≥ 0.30. Sementara 

uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu hasil pengukuran relative 

konsisten apabila dilakukan secara berulang (Zikmund et al.,2006). Pengukuran sebuah 

variabel dikatakan reliabel jika mempunyai nilai Gronbach α ≥ 0.60.  

Sebelum disebarkan kepada seluruh sampel, kuesioner yang akan digunakan 

sebagai alat pengumpul data akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Untuk itu kuesioner 

yang telah dibuat akan disebarkan kepada 35 (tiga puluh lima) responden. Data yang 

terkumpul dari responden tersebut kemudian dianalisis validitas dan reliabilitasnya 

dengan mengacu kepada batasan yang telah dijelaskan sebelumya. Berikut adalah hasil 

uji validitas dan reliabilitas kuesioner. 

Tabel 3.1: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Variabel / 

Indikator 

Reliabilitas Validitas 
Status 

Nilai Cut Off Nilai Cut Off 

Ad Avoidance 0,842 0,6     Reliabel 

AAV1     0,555 0,34 Valid 

AAV2     0,799 0,34 Valid 

AAV3     0,851 0,34 Valid 

AAV4     0,595 0,34 Valid 

AAV5     0,462 0,34 Valid 

Ad Skepticism 0,883 0,6     Reliabel 

ASK 1     0,598 0,34 Valid 

ASK 2     0,139 0,34 Tidak Valid 

ASK 3     0,438 0,34 Valid 

ASK 4     0,829 0,34 Valid 

ASK 5     0,799 0,34 Valid 
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Lanjutan Tabel 3.1 

Variabel / 

Indikator 

Reliabilitas Validitas 
Status 

Nilai Cut Off Nilai Cut Off 

ASK 6     0,779 0,34 Valid 

ASK 7     0,805 0,34 Valid 

ASK 8     0,730 0,34 Valid 

ASK 9     0,542 0,34 Valid 

Privacy Concern 0,915 0,6     Reliabel 

PRI 1     0,773 0,34 Valid 

PRI 2     0,864 0,34 Valid 

PRI 3     0,809 0,34 Valid 

PRI 4     0,855 0,34 Valid 

PRI 5     0,749 0,34 Valid 

PRI 6     0,528 0,34 Valid 

Ad Irritation 0,889 0,6     Reliabel 

AIR 1     0,672 0,34 Valid 

AIR 2     0,815 0,34 Valid 

AIR 3     0,657 0,34 Valid 

AIR 4     0,729 0,34 Valid 

AIR 5     0,805 0,34 Valid 

AIR 6     0,594 0,34 Valid 

Personalization 0,854 0,6     Reliabel 

PER 1     0,688 0,34 Valid 

PER 2     0,702 0,34 Valid 

PER 3     0,649 0,34 Valid 

PER 4     0,565 0,34 Valid 

PER 5     0,744 0,34 Valid 

 Sumber: Data primer yang diolah (2016) 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator ASK 2 dari variabel ad 

skepticism tidak dapat memenuhi nilai corrected item correlation yang telah ditentukan 

untuk memenuhi unsur validitas dari suatu indikator. Untuk itu indikator tersebut 

dinyatakan tidak valid. Selanjutnya penulis menghapus indikator tersebut dan 

melakukan pengujian validitas dan reliabilitas ulang terhadap variabel ad skepticism  

beserta delapan indikatornya yang masih tersisa. Berikut adalah hasil uji validitas dan 

reliabilitas ulang untuk variabel ad skepticism. 
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Tabel 3.2: Uji Validitas dan Reliabilitas Ulang Variabel Ad Skepticism 

Variabel / 

Indikator 

Reliabilitas Validitas 
Status 

Nilai Cut Off Nilai Cut Off 

Ad Skepticism 0,883 0,6     Reliabel 

ASK 1     0,590 0,34 Valid 

ASK 3     0,386 0,34 Valid 

ASK 4     0,845 0,34 Valid 

ASK 5     0,820 0,34 Valid 

ASK 6     0,809 0,34 Valid 

ASK 7     0,823 0,34 Valid 

ASK 8     0,740 0,34 Valid 

ASK 9     0,550 0,34 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2016) 

Dari hasil pengujian ulang tersebut dapat dilihat bahwa kini seluruh indikator 

dari variabel ad skepticism telah memenuhi nilai minimal corrected item correlation 

yang telah ditentukan. Untuk itu, kini sesluruh indikator dari variabel ad skepticisim 

dinyatakan valid dan variabel ad skepticism dinyatakan reliabel. 

3.6 Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Structural 

Equation Modeling (SEM). Hal tersebut dilakukan dengan mengingat model konseptual 

dari penelitian ini memiliki tiga variabel independen dan dua variabel dependen. Model 

penelitian seperti ini tidak bisa dianalisa dengan metodeanalisisregresi berganda. Maka 

dari itu, penelitian ini menggunakan metode analisis SEM yang dapat memungkinkan 

peneliti untuk menganalisa pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lain secara 

simultan (Ghozali dan Fuad, 2008).Adapun analisis SEM dalam penelitian ini dibantu 

dengan program aplikasi LISREL 8.8. 

Dalam dalam analisis SEM, variabel dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:  
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1. Variabel Laten (Unobserved Variable) 

Didefinisikan sebagai variabel yang tidak dapat diukur secara 

langsung,melainkan variabel yang harus diukur dengan menggunakan satu atau 

lebih variabel manifest(observed variable). Variabel laten disebut juga dengan 

konstruk atau konstruk laten. Dalam program LISREL 8.8, variabel laten 

digambarkan dengan simbol elips. Adapun variabel laten dapat digolongkan 

menjadi 2 macam yaitu: 

a. Variabel Laten Eksogen, yaitu variabel bebas (independen) yang 

mempengaruhi variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini yang 

berperan sebagai variabel laten eksogen adalah variabel privacy 

concerns, ad irritation, dan perceived personalization. 

b. Variabel Laten Endogen, yaitu variabel terikat yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai variabel laten 

endogen adalah ad skepticism dan ad avoidance. 

2. Variabel Manifest(Observed Variable) 

Didefinisikan sebagai variabel yang digunakan untuk menjelaskan atau 

mengukur variabel laten. Variabel manifest juga dapat disebut sebagai indikator 

penelitian. Adapun dalam program LISREL 8.8, variabel manifestdigambarkan 

dengan simbol kotak.  

Dalam hal tahapan dan langkah-langkahnya, Holmes-Smith dan Rowe (1994) 

telah merumuskan beberapa langkah yang dapat diambil dalam menganalisis suatu 

model penelitian dengan menggunakan metode analisis SEM. Langkah-langkah 

tersebut dapat dimulai dari analisis faktor konfirmatori untuk model atau konstruk 

pengukuran, evaluasi reliabilitas dan validitas dari masing-masing konstruk, 
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pengurangan jumlah variabel terobservasi dari masing-masing konstruk ke dalam 

variabel gabungan, dan yang terakhir melakukan analisis model persamaan struktural 

untuk menguji model penelitian dan hipotesis dengan menggunakan variabel gabungan. 

Adapun dalam penelitian ini, tahap-tahap analisis SEM secara garis besar dapat dibagi 

menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah dengan melakukan analisa faktor 

konfirmatori, dan tahapan selanjutnya adalah dengan menganalisis model persamaan 

struktural. 

3.6.1. Analisis Faktor Konfirmatori 

Analisis faktor konfirmatori dilakukan pada model atau konstruk 

penelitian dengan tujuan untuk mengevaluasi reliabilitas dan validitas dari 

masing-masing konstruk. Adapun Byrne (1998) telah membagi tahapan-tahapan 

analisis faktor konfirmatori sebagai berikut:  

1. Analisis Ofending Estimate 

Offending estimates adalah nilai koefisien estimasi dari model yang 

melampaui batas yang dapat diterima. Contoh kasus yang umum terjadi 

adalah nilai estimates> 1,00, nilai variances yang negatif, standardized 

coefficients yang mendekati 1, dan standard error yang tinggi. 

2. Penilaian Goodness of Fit dan Kesesuaian Model Konstruk 

Suatu model dapat dikatakan fit apabila kovarian matriks suatu model 

(model-based covariance matrix) adalah sama dengan kovarian matriks data 

(observed). Kesesuaian suatu model penelitian dapat diidentifikasi dengan 

menguji berbagai fit index yang telah disediakan dalam program LISREL 

8.8. Adapun berbagai fit index yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari chi-square(2
),normed

2
, root mean square error of approximation 
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(RMSEA), goodness of fit index(GFI), normed fit index(NFI), dan 

comparative fit index (CFI). 

3. Respesifikasi Model  

Apabila suatu konstruk belum memiliki kesesuaian, program LISREL 

8.8 memberikan pedoman rekomendasi yakni modification indices (MI) atau 

indeks modifikasi untuk mengevaluasi sumber potensial dari 

ketidaksesuaian konstruk. Pada program tersebut, expected change sebagai 

pasangan MI, merupakan nilai-nilai yang mewakili perubahan taksiran yang 

telah diperkirakan jika perubahan dilakukan berdasarkan rekomendasi MI, 

baik dalam arah negatif maupun positif. Dengan demikian, MI merupakan 

salah satu indikator yang dapat membantu peneliti untuk memperbaiki 

tingkat kesesuaian suatu konstruk. 

4. Penilaian Reliabilitas dan Validitas Konstruk.  

Reliabilitas merupakan suatu tingkatan dimana seperangkat atau lebih 

indikator memiliki pengukuran yang sama terhadap suatu konstruk, 

sedangkan validitas berkaitan dengan kemampuan suatu indikator untuk 

mengukur suatu konstruk penelitian dengan tepat (Hair et al., 1998). Akan 

tetapi reliabilitas tidak menjamin validitas, begitu pula sebaliknya (Hair et 

al., 1998; Holmes-Smith, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa suatu indikator 

bisa konsisten (reliabel) tetapi tidak akurat (valid), begitu pula sebaliknya. 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk menilai relaiabilitas 

dari suatu konstruk adalah dengan menghitung construct reliability dan 

variance extracted dari suatu konstruk. 
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3.6.2 Analisis Model Persamaan Struktural 

Menurut Holmes-Smith dan Rowe (1994), mengurangi jumlah indikator 

dari masing-masing konstruk ke dalam variabel gabungan merupakan langkah 

pertama dalam analisis model persamaan struktural. Langkah kedua adalah 

menghitung reliabilitas skala gabungan. Langkah terakhir yaitu 

mengembangkan model persamaan struktural untuk menguji hubungan di antara 

konstruk-konstruk tersebut.  

Pada tahap analisis model persamaan struktural, tingkat goodness of fit 

dari model persamaan struktural juga harus diperhatikan karena hal tersebut 

akan menentukan perlu tidaknya proses respefikasi terhadap model persamaan 

struktural. Jika terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pada model, program 

LISREL 8.8 memberikan pedoman indeks modifikasi atau modification indices 

(MI) untuk mengeveluasi sumber potensi kesalahan spesifikasi dari model 

struktural. Indeks modifikasi tersebut menjadi pedoman peneliti dalam 

melakukan respesifikasi model. Jika model persamaan struktural telah 

dispesifikasi dengan benar maka model persamaan struktural dapat digunakan 

untuk menguji model penelitian dan hipotesis.  

 

 

 

 

 


