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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

didasari oleh filsafat positivisme yaitu dengan memandang 

realitas/gejala/fenomena yang dapat diklarifikasikan, relative tetap, konkrit, 

teramati, terukur dan hubungan gejala bersifat sebab akibat, digunakan untuk 

meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data berupa data statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan.  Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif 

dalam sebuah penelitian ialah untuk mengetahui adanya variabel mandiri, didalam 

satu variabel atau lebih tanpa menghubungkan atau membandingkannya dengan 

variabel lain. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Dalam metode penelitian kata populasi digunakan untuk menyebutkan 

sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Masyuhri dan Zainuddin 

(2011) menjelaskan bahwa populasi dalam penelitian merupakan keseluruhan objek 

penelitian, objek ini dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, 

gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek ini dapat 

menjadi sumber data penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat kota 
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Surabaya, karena 70% atau sebanyak 216 mitra kerja perusahaan berdomisili di 

kota Surabaya. 

3.2.2 Sampel 

Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari populasi yang akan diteliti. 

Menurut Masyhuru dan Zainuddin (2011), sampel dimunculkan oleh peneliti 

karena peneliti tidak melakukan penelitiannya terhadap setiap objek, gejala, atau 

kejadian sehingga peneliti akan mereduksi jumlah objek, yang disebut sebagai 

sampel.  Teknik pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah non-probability sampling dengan teknik accidental sampling yang 

merupakan teknik dimana subyek dipilih karena peneliti merasa ada kenyamanan 

dan kedekatan dengan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh konsumen 

PT Iglo Indonesia yang berada di kota Surabaya, yaitu sebesar 216 orang. 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁. 𝑒2
 

𝑛 =
216

1 + 216. 5%2
 

n = 140 

Dimana:  

n = sampel 

N = jumlah populasi 

e = perkiraan tingkat kesalahan sebesar 5%  

 

      Berdasarkan hasil penggunaan rumus Slovin maka jumlah sampel atau 

responden untuk penelitian ini adalah sebanyak 140 orang. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Terdapat dua jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

primer dan data sekunder. Menurut Burhan (2015) data primer adalah data yang 

diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Data primer akan 

didapatkan dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada sampel penelitian. Menurut 

Siregar (2011) kuisinoner adalah teknik pengumpulan informasi yang mempelajari 

dan menganalisa perilaku dan karakteristik individu yang dapat terpengaruh oleh 

sistem yang diajukan maupun yang sudah ada. Tipe kuisioner yang akan digunakan 

adalah metode kuisioner tak langsung tertutup, menurut Burhan (2015) teknik ini 

dipilih untuk menggali atau merekam data mengenai apa yang diketahui responden 

mengenai perihal objek maupun subjek tertentu.  

Untuk jawaban dari kuisioner akan digunakan skala likert. Menurut Sugiyono 

(2017) skala likert digunakan untuk mengetahui seberapa kuat sikap, pendapat, 

maupun persepsi seseorang. Indikator yang digunakan adalah skala dari 1-5, yaitu 

satu untuk sangat tidak setuju dan lima untuk sangat setuju. 

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber 

eksternal seperti peneliti terdahulu, buku, dan internet yang berkaitan dengan 

penelitian. 

3.4 Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui bagaimana preferensi konsumen terhadap marketing 

communication mix yang dilakukan PT Iglo Indonesia, peneliti akan menggunakan 

cara pembobotan. Cara ini digunakan untuk mendapatkan hasil rata-rata jawaban 
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konsumen terhadap setiap indikator, yang kemudian akan diurutkan untuk menjadi 

preferensi konsumen. Langkah-langkah pembobotan akan dilakukan dengan cara: 

1) Memberi bobot untuk setiap pilihan 

Berdasarkan skala Likert, variabel yang dinilai tertinggi akan diberi 

peringkat 5 dan yang paling rendah akan dinilai rangking 1. Untuk mencari 

preferensi maka skor tersebut harus di konversi dengan cara peringkat 5 

diberi bobot 1 dan peringkat 1 akan diberi bobot 5. 

Tabel 3. 1 Pembobotan  

Skala Likert Bobot preferensi 

1 5 

2 4 

3 3 

4 2 

5 1 
Sumber: (Siregar, 2011) 

2) Rata-rata / mean 

Setelah memberikan bobot untuk setiap variabel, maka langkah 

selanjutnya adalah mencari rata-rata dari jawaban pada indikator tersebut. 

Pencarian rata-rata ini akan dilakukan dengan menggunakan rumus rata-rata 

atau biasa disebut mean. Hanafiah (2010) menjelaskan mean dengan rumus: 

 𝜇 =  
∑𝑌𝑖

𝑛
 

 Keterangan: 

 𝜇  = Rerata hitung data  

 Yi  = Data hasil pengamatan    

 ∑𝑌𝑖 = Total data hasil pengamatan 
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3) Mengurutkan/ preferensi  

Setelah mendapat rata-rata dari setiap variabel penelitian, kemudian akan 

diurutkan dari variabel dengan bobot rata-rata terbesar akan menempati 

peringkat paling akhir dan yang terkecil akan menempati peringkat paling 

tinggi untuk mendapatkan preferensi konsumen. 

Tabel 3. 2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel 

Penelitian 

Definisi Operasional 

Kotler dan Armstrong (2012) 
Kegiatan 

Periklanan Segala bentuk presentasi nonpribadi 

dan promosi ide, barang, atau jasa 

dengan sponsor tertentu yang 

berbayar 

 Iklan berbayar dan non 

berbayar di media sosial 

facebook dan instagram 

 Website dengan domain 

berbayar 

(www.rasaraja58.com)  

Promosi 

Penjualan 

Insentif jangka pendek untuk 

mendorong keinginan konsumen 

dalam pembelian atau penjualan 

produk atau jasa. 

 Memberikan potongan harga 

untuk pembelian produk 

dengan jumlah banyak  

 Pemberian hadiah gelas untuk 

pembelian saos rasa raja di 

beberapa supermarket dan 

pasar (stok terbatas) 

Hubungan 

Masyarakat 

Menjalin hubungan baik dengan 

berbagai kalangan agar mendapatkan 

publisitas yang diinginkan, 

menangani atau menghadapi rumor, 

berita, kejadian tak menyenangkan, 

dan membangun citra perusahaan. 

 Membuat sebuah program di 

facebook berupa sharing 

pengalaman dalam 

penggunaan produk 

perusahaan yang kemudian di 

upload oleh konsumen di akun 

mereka, 5 pemenang sharing 

terbaik diberi hadiah. 

 Menulis sebuah press release 

di website mengenai 

sertifikasi halal dan BPOM 

pada setiap produk perusahaan 

Penjualan 

Personal 

Presentasi pribadi yang dilakukan 

oleh wiraniaga perusahaan dengan 

tujuan untuk menhasilkan penjualan 

dan membangun hubungan pelanggan 

 

 Dilakukan oleh sales person 

door to door. 

 Sales person menawarkan 

produk di bazaar atau booth 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018 

Tabel 3.1 menunjukkan variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Dari keempat variabel, masing-masing memiliki dua kegiatan yang akan diuji yang 

kemudian diurutkan untuk mengetahui preferensi konsumen. 
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3.5 Validitas dan Reliabilitas 

Kuncoro (2013) menjelaskan validitas adalah sejauh mana pengukuran dapat 

bekerja sesuai dengan yang dikehendaki dan mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Menurut Priyatno (2014) untuk menguji validitas sebuah indikator dalam 

sebuah kuisioner adalah dengan menggunakan kriteria jika nilai signifikansi < 0,05 

dan nilai koefisien pearson correlation > 0,5 maka indikator pada kuisioner tersebut 

dikatakan valid atau dapat mengukur dengan baik. 

Sedangkan reliabilitas menurut Noor (2015) adalah indeks yang menunjukkan 

sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Untuk mengukur 

apakah pernyataan-pernyataan di kuisioner tersebut dapat dikatakan reliabel maka 

akan digunakan pengujian dengan metode Cronbach Alpha. Kriteria yang 

digunakan untuk menilai reliabilitas sebuah kuisioner adalah jika nilai koefisien 

Cronbach Alpha ≥ 0,6 maka pernyataan di dalam kuisioner dapat diterima atau 

dapat diandalkan. 

  

  


