
BAB III

METODE PENELITIAN, LOKASI PENELITIAN

DAN GAMBARAN PERUSAHAAN

3.1 Lokasi Penelitian

Kecamatan Sragen kabupaten Sragen Jawa Tengah , yangdijadikan lokasi

penelitian, berbatasan dengan Kecamatan Gesi disebelah utara, kecamatan

Ngrampal disebelah timur, sebelah selatan kecamatan Karangmalang dan sebelah

barat kecamatan Sidoharjo dengan luas wilayali 2423.9 ha. Secara administrasi

kecamatan Sragen terbagi menjadi delapan desa yaitu Sine, Sragen Kulon, Sragen

Tengah, Sragen Wetan, Nglorog, Karang Tengah, Tangkil dan Kedungumpit

dengan jumlali penduduk 64.577 jiwa, dengan perincian 31.616 berjenis kelamin

laki-laki dan 32.961 berjenis kelamin perempuan. Mata pencaharian penduduk

secara bertumt-turut yaitu buruh 8.283 orang, pegawai negeri sipil 5.231, petani

4.756, TNI/polri 2.122, pensiunan 1.384, Iain-lain 1166 dan pedagang 944. Untuk

tingkat penghasilan penduduk sebagian besar Rp.l.OOO.OOO-Rp. 3.000.000. Data

selengkapnya disajikan pada gambar sebagai berikut:
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Data Statistik Jumlali Penduduk
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Data Statistik Mata Pencaharian Penduduk
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Gambar 3.3

Data Statistik Tingkat Penghasilan

Dipilihnya Sragen sebagai lokasi penelitian karena sebagian besar

penduduknya kalangan menengah yang tentu saja mepunyai televisi sebagai

sarana informasi dan juga hiburan.

3.2 Gambaran Umum Perusahaan Telkomsel

Telkomselmenjadi operatorjasa telekomunikasi selular yang terkemuka di

Indonesia yang menguasai pangsa pasar. Pada akhir September 2004, Telkomsel

mempunyai hampir 13.7 juta pelanggan.
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Perusahaan menyediakan para langganannya dengan pilihan jasa layanan

pra bayar simPATI atau jasa layanan pasca bayar kartuHALO, dengan berbagai

nilai tambah jasa dan program. Mulai bulan Mei 2004 Telkomsel meluncurkan

jasa layanan pra bayar KARTU As yang mana bertujuan untuk menembus segmen

pasar lower-income.

Pengoperasian Telkomsel di Indonesia sudah tumbuh sejak peluncuran

jasa layanan pasca bayar pada 26 Mei 1995. Pada bulan November 1997,

Telkomsel menjadi operator telekomunikasi selular yang pertama di Asia untuk

memperkenalkan rechargeable GSM jasa layanan pra bayar.Total pendapatan

Telkomsel naik dari Rp 491 milyar di tahun 1997 menjadi Rp 11.2 trilyun di

tahun 2003. Pada periode yang sama, total jumlah para pelanggan selular

Telkomsel meningkat dari kira-kira 0.4 juta pada 31 Desember 1997 menjadi 9.6

jutapada31 Desember 2003.

Telkomsel mempunyai pemenuhan jaringan terbesar dari semua operator

selular yang ada di Indonesia, menyediakan pemenuhan jaringan lebih dari 85%

dari populasi di Indonesia. Pemsahaan menawarkan GSM GSM Dual Band (900

& 1800), GPRS, Wi-Fi, dan teknologi EDGE.(Sumber: Pt Telekomunikasi

Selular)

3.3 Variabel Penelitian

Untuk memulai penelitian ini terlebih daliulu ditentukan variabel-variabel

penelitian yang berperan. Variabel-variabel yang yang berperan tersebut adalah:
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3.3.1 Variabel Independen

Mempakan variabel yang menjadi sebab terjadinya/ terpengaruhnya

variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah pengaruh

kreativitas iklan yang akan diteliti dengan menggunakan simbol X yang terdiri

dari:

Xi = tata suara

X2 = model

X3 = dialog

X4 = tampilan gambar

X5 = tema

Xf> = slogan

3.3.2 Variabel Dependen

Merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen.

Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah minat beli masyarakat Sragen

dengan simbol huruf Y.

3.4 Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Minat Beli adalah keinginan yang terdorong oleh suatu keinginan setelah

melihat, mengamati dan membandingkan serta mempertimbangkan

dengan kebutuhan yang diinginkannya.

3.4.2 Tata Suara adalah mempakan suara-suara yang dapat menarik perhatian

penonton. Efek suara tersebut dapat berupa jingle atau suara-suara yang

dapat memberi kesan hidup pada iklan.
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3.4.3 Model yaitu orang yang dijadikan simbol/ tokoh pemakaian suatu produk

yangdiharapkan dapat diingat konsumen.

3.4.4 Dialog adalah percakapan dua orang atau lebih dalam iklan untuk

menyampaikan pesan iklan.

3.4.5 Tampilan Gambar adalah hasil dari proses pengambilan adegan yang

ditampilkan pada layar kaca yang telah melalui proses seleksi.

3.4.6 Tema adalah ide yang mewakili rangkaian cerita dalam naskah iklan yang

biasanya dibuat oleh copywriter.

3.4.7 Slogan adalah pesan singkat yang disampaikan oleh pengiklan pada

konsumen .

3.5 Intrumen/ Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

kuisoner. Kuisoner merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan

daftar pertanyaan kepada responden. Daftar pertanyaan tersebut meliputi variabel-

variabel penelitian yang hendak diteliti.

Pengukuran skala pada variabel yang akan diteliti yaitu skala interval.

Skala interval adalah ukuran yang tidak semata-mata menunjukkan urutan obyek

penelitian berdasarkan suatu atribut, tetapi juga memberikan informasi tentang

jarak perbedaan interval antara tingkatan obyek yang satu dengan tingkatan obyek

lainnya. (Djarwanto, 1996 : 9)

Untuk mengukur tanggapan atau sikap responden tersebut, maka penulis

menggunakan likert. Dalam skala likert umumnya berisi lima bagian skala
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terhadap pertanyaan-pertanyaan (statement), tetapi yang diajukan oleh peneliti

dalam kuesioner adalali: (1) sangat setuju, (2) setuju, (3) tidak setuju, (4) sangat

tidak setuju.

Adapun skor tiap-tiap jawaban dari tiap item pertanyaan atau pernyataan

mempunyai gradasi adalah sebagai berikut:

1)Sangat setuju skor nilai = 4

2) Setuju skor nilai = 3

4) Tidak setuju skor nilai = 2

5) Sangat tidak setuju skor nilai = 1

Instrumen pengumpulan data dapat dikatakan baik jika terdapat uji

validitas dan reliabilitas.

3.5.1 Uji validitas

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa cennat suatu test dapat

melakukan fungsi ukurannya. Semakin tinggi validitas suatu alat pengukur maka

semakin tepatpulaalat pengukur tersebut mengenai sasarannya.

Untuk validitas kuesioner yang diberikan pada responden, maka

dipergunakan minus korelasi product moment yaitu: (Soehardi Sigit, 1999 TOO).

^2>-(I>Xl>)
i'. -

vi^-fc^sy-^n
Keterangan :

rKV = Koefisien korelasi product moment

x = Nilai item bernomor genap

y = Nilai item bernomor ganjil
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N = Jumlah sampel

Besamya r dapat dihitung dengan menggunakan korelasi, dimana taraf

signifikan (a) = 5%. Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel maka ada

korelasi yang nyata antara kedua variabel tersebut, sehingga kuesioner sebagai

alat pengukur dinilai atau dinyatakan valid. Jika nilai r hitung kurang dari r tabel

maka tidak ada korelasi yang nyata antara kedua variabel tersebut, sehingga

kuesioner sebagai alat pengukur dinilai atau dinyatakan tidak valid.

Berikut ini tabel tentang hasil korelasi antara skor butir dengan skor total :

Tabel 3.1

Hasil Uji Validitas

Instrumen Nomor

Pertanyaan
Rxy R tabel Keterangan

Tata Suara (Xi) a.

b.

c.

a.

b.

c.

d.

Butir 1

Butir 2

Butir 3

0,777

0,818
0,788

"0,713
0,664
0,729
0,661

0,1689
0,1689
0,1689

Valid

Valid

Valid

Model (X2) Butir 1

Butir 2

Butir 3

Butir 4

0,1689
0,1689
0,1689
0,1689

Valid

Valid

Valid

Valid

Dialog (X3) a.

b.

c.

Butir 1

Butir 2

Butir 3

0,717
0,685
0,756

0,1689
0,1689
0,1689

Valid

Valid

Valid

Tampilan Gambar (X4) a.

b.

c.

Butir 1

Butir 2

Butir 3

0,792
0,790
0,782

0,1689
0,1689
0,1689

Valid

Valid

Valid

Tema (Xs) a.

b.

c.

a.

b.

c.

Butir 1

Butir 2

Butir 3

0,630

0,655
0,727

0,1689

0,1689
0,1689

Valid

Valid

Valid

Slogan (X6) Butir 1

Butir 2

Butir 3

0,743
0,785
0,802

0,1689
0,1689
0,1689

Valid

Valid

Valid



41

Tabel 3.1 (lanjutan)

Minat Beli (X2) a. Butir 1 0,659 0,1689 Valid

b. Butir 2 0,536 0,1689 Valid

c. Butir 3 0,669 0,1689 Valid

d. Butir 4 0,586 0,1689 Valid

e. Butir 5 0,513 0,1689 Valid

f. Butir 6 0,505 0,1689 Valid

g. Butir 7 0,408 0,1689 Valid

Sumber: Data Primer, 2005

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, dapat dilihat semua nilai korelasi anatar skor

butir dengan skor total (Rxy) lebih besar dari R tabel = 0,1689 sehingga dapat

disimpulkan bahwa semuabutir/ instrumen valid.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Analisis ini digunakan untuk menunjukkan kemampuannya untuk

mengukur tanpa kesalahan dan hasilnya selalu konsisten (tetap sama), meskipun

digunakan olehoranglainataudi tempat lain untuk mengukur hal yang sama.

Pada penelitian ini, uji reliabilitas alat ukur yang akan digunakan adalah

dengan menggunakan Cronbach Alpha. Statistik ini berguna untuk mengetahui

apakah pengukuran yang dibuat reliabel. Jika nilai dari Cronbach Alpha

mendekati 1, maka pengukuran yang digunakan reliabel atau jawaban responden

cendemng sama walaupun diberikan kepada orang dalam bentuk pertanyaan yang

berbeda.

Rumus yang digunakan adalah :

(^0 S,'
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Dimana:

r; = Reliabilitas instmmen

k = Banyaknya butir pertanyaan

X S,2 = Jumlah varians butir

Si2 = Varians total

(Suharsini Arikunto 1998: 193)

Pelaksanaan pengujian reliabilitas dianalisis dengan menggunakan SPSS

For MS Windows Release 10,0. Adapun dasar pengambilan sebagai berikut:

Jika alpha positif, serta alpha > r tabel, maka butir atau variabel tersebut

reliabel.

1. Jika alpha < r tabel dan alpha negatif, maka butir tersebut tidak reliabel.

2. Jika alpha > r tabel dan alpha negatif, maka butir tersebut tidak reliabel.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS For MS Windows Release

10.0, didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel alpha Keterangan
Tata Suara (Xi) 0,7060 Reliabel

Model (Xi) 0,6356 Reliabel

Dialog (X3) 0,5313 Reliabel

Tampilan Gambar (X4) 0.6898 Reliabel

Tema (X5) 0,3911 Reliabel

Slogan (Xe) 0,6692 Reliabel

Minat Beli (X2) 0,6301 Reliabel

Sumber: Data Primer, 2005

Berdasarkan tabel 3.5 dapat dilihat baliwa semua nilai alpha lebili besar

dari tabel r = 0,1689 sehingga disimpulkan bahwa semua rnstrumen reliable.
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3.6 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, sumber

data yang diperlukan yaitu:

3.6.1.1 Data Primer

Dalam hal ini data diperoleh melalui wawancara langsung dengan

responden dan dilengkapi denagn daftar pertanyaan untuk memperoleh data

primer. Dalam penelitian ini digunakan metode survey, yaitu salah satu metode

pengumpulan data primer yang infonnasinya diperoleh melalui permintaan

keterangan-keterangan kepada responden, cara yang digunakan dalam penelitian

ini adalah mengajukan daftar pertanyaan atau kuisoner. Daftar pertanyaan tersebut

meliputi variabel-variabel penelitian yang hendak diteliti.

3.6.1.2 Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dengan merujuk pada

penelitian terdahulu.

3.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka

data tersebut dikumpulkan dengan cara survey dengan menggunakan instmmen

kuisioner setelah itu diperkuat dengan pemyataan yang diambil dari studi pustaka.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diterangkan sebagai berikut:
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3.6.2.1 Survey

Yaitu suatu metode dalam pengumpulan data-data primer dengan cara

mencari keterangan-keterangan kepada sasaran penelitian (responden) melalui

kuisoner.

3.6.2.2 Kuisoner

Kuisoner yaitu suatu pengumpulan data dengan memberikan daftar

pertanyaan kepada responden. Daftar pertanyaan tersebut meliputi variabel-

variabel penelitian yang hendak diteliti.

3.6.2.3 Studi Pustaka

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca

sejumlah referensi yang mempunyai hubungan dengan masalah yang sedang

diteliti. Misalnya buku, majalah, hasil riset dan literatur lainnya.

3.7 Populasi dan Sampel Penelitian

Metode yang digunakan dalam mendapatkan data yang diperlukan untuk

penelitian adalah sebagai berikut:

3.7.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti

dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 1999:172)

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Sragen Kabupaten

Sragen yang telah menyaksikan iklan kartu prabayar simpati hoki di televisi.
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3.7.2 Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang dipilih dengan

menggunakan prosedur tertentu, sehingga diharapkan dapat mewakili

pepolasinya. (Sugiarto, Degribson Siagaan, Lasmono Tri Sunaryanto dan Deny S.

Oetomo, 2001:40-41).

Dalam penelitian ini sampelnya adalah sebagian masyarakat Sragen

Kabupaten Sragen yang telah menyaksikan iklan kartu prabayar simpati hoki di

televisi.

3.7.2.1 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah

teknik random sampling, artinya bahwa tiap anggota populasi memiliki kebebasan

dan kesempatan yangsama untuk dijadikan sampel.

3.7.2.2 Metode Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini meskipun mengunakan teknik random sampling,

tetapi metode pengambilan sampel yang digunakan adalah perpaduan antara

convenience sampling dengan judgment sampling. Artinya meski peneliti bebas

menentukan sampelnya, tetapi sampel yang akan dijadikan responden hams sesuai

dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti dengan catatan bahwa

sampel tersebut hams representatif/ mewakili. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

1) responden harus berumur minimal 17 tahun.

2) responden yangbelum menggunakan kartu prabayar.
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3.7.2.3 Penentuan Besamya Sampel

Besarnya sampel yaitu banyaknya individu, subyek atau elemen dari

populasi yang diambil sebagai sampel. Dalam penelitian ini, dengan taraf

signifikan (a) sebesar 5% dan kesalahan maksimum yang mungkin dialami (E)

adalah sebesar 10% sedangkan deviasi standar rata-ratanya tidak diketahui, maka

besamya jumlah sampel yang akan diteliti mengikuti aturan dibawah ini

Dimana

n : Besamya sampel

Z\a : Batas luar daerah. Nilai Z\a adalah sebesar 1,96, angka ini didapat

dari tabel / student, karena pada kondisi dimana nilai deviasi standar

rata-rata tidak diketahui, maka tabel tidak berdistribusi nonnal lagi,

sehingga untuk jumlah populasi yang tidak terbatas atau yang

berjumlah besar akan mengikuti tabel t.

E :Kesalahan maksimum yang mungkin dialami. (Singanmbuan dan

Sofyan Effendi, 1987: 150)

Berdasarkan rumus dan aturan diatas, maka sampel dalam penelitian ini

adalah sebanyak:

n=\(z\a:E)2

n=|(l,96:0,10)2

n = 96,04

Jadi besar sampel yang akan diteliti sebanyak 96 orang.
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3.8 Metode Analisis Data

Analisis yang dapat dipakai agar hasilnya sesuai dengan maksud dan

tujuan penelitian terdiri dari:

3.8.1 Analiasi Kualitatif

Mempakan analisis yang bempa pengeluaran, tanpa menggunakkan

perhitungan statistik. Analisis kualitatif adalah analisis yang membentuk uraian

dari hasil penelitian yang didukung dengan teori dandatayangtelahditabulasikan

kemudian diikhtisarkankan yaitu mengenai karakteristik responden yang meliputi

jenis kelamin, umur, jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan.

3.8.2 Analisis Kuantitif

Analisis kuantitif adalah analisis yang bersifat hitungan yang menetapkan

rumus-rumus statistik untuk menguji kebenaran data, teori dan hipotesis.

3.8.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Digunakan untuk melihat sejauh mana pengaruh iklan terhadap minat beli

konsumen pada produk kartu prabayar simpati hoki. Adapun regresi linier

berganda bentuk persamaan umumnya adalali sebagai berikut:

Y = a + bl .XI + b2.X2 + b3.X3 + b4.X4 + b5.X5 + b6.X6

Dimana :

Y = Variabel dependent (minat beli)

a = Konstanta

bl, b2, b3, b4, b5, b6 = Koefisien regresi

X,. X2. X, Xk = Variabel Independen

X, = tata suara
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X2 = model

X3 = dialog

X4 = tampilan gambar

X5 = tema

X6 = slogan

3.8.2.2 Uji Hipotesis

1) Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independent terhadap

variabel dependent secara keseluruhan. Pengujian ini dilakukan dengan

membandingkan nilai F hitung (sig F) dengan F tabel atau probabilitas F hitung

(sig F) dengan tingkat signifikan (a = 5%). Dengan rumusan hipotesis sebagai

berikut:

Ho = Tidak ada pengamh kreativitas iklan kartu prabayar simpati hoki secara

bersama-sama terhadap minat beli masyarakat di Kecamatan Sragen.

Ha = Ada pengamh kreativitas iklan kartu prabayar simpati hoki secara bersama-

sama terhadap minat beli masyarakat di Kecamatan Sragen.

Rumus Fhitimg yang digunakan adalali sebagai berikut:

F-hitung
R2/(k-l)

(l-R2)/(n-l-k)

Ketentuan kriteria pengujian yang digunakan dalam pengujian F hitung

adalah sebagai berikut:
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a. Ho diterima jika F hitung < dari F tabel, dimana variabel independen secara

simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Ho ditolak jika F hitung > dari F tabel, dimana variabel independen secara

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

2) Koefisien Detenninasi (R2)

Korelasi ini digunakan untuk mengetahui pengamh semua variabel

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Rumus korelasi adalah :

R2:
b,ZYX + D2IYX2 + + bnlYXn

ZY2

Dimana variabel X mempakan variabel independen X| sampai dengan Xn.

Variabel Y merupakan variabel dependen dan b,_b2. b„mempakan koefisien yang

dapat dicari melalui persamaan regresi nonnal.

3) UjiT

Uji T dilakukan untuk mengetahui signifikan pengamh dan masing-

masing variabel independent terhadap variabel dependen secara parsial. Dengan

membandingkan nilai / hitung (sig t) dengan / tabel atau probabilitas / hitung (sig

1) dengan tingkat signifikan (a = 5%). Dengan rumusan hipotesis adalah sebagai

berikut:

Ho = Tidak ada pengamh kreativitas iklan kartu prabayar simpati hoki secara

bersama-sama terhadap minat beli masyarakat di Kecamatan Sragen.

Ha = Ada pengaruh kreativitas iklan kartu prabayar simpati hoki secara bersama-

sama terhadap minatbeli masyarakat di Kecamatan Sragen.



Menghitung nilai t - statistik dengan minus

„. rV« -1 - k
Th= —
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1-r2

Ketentuan kriteria pengujian yang digunakan dalam pengujian t hitung

adalali sebagai berikut:

a. Ho diterima jika / hitung < dari / label, yang berarti variabel independen

secara parsial tidak ada pengamh terhadap variabel dependen atau variabel

independen.

b. Ho ditolak jika / hitung > dari / tabel, yang berarti variabel independen secara

parsial berpengamh terhadap variabel dependen atau variabel independen.

4) Uji Beta

Untuk mengetahui variabel independen yang paling dominan pengaruhnya

terhadap variabel dependen dapat dilihat pada koefisien Beta atau uji Beta ((3). Uji

ini dilakukan dengan membandingkan kekuatan pengamh masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yang mempunyai

koefisien beta paling besar mempakan variabel yang paling dominan

mempengaruhi variabel dependen.


