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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah tanggapan pengguna Facebook terhadap 

iklan Jaya Sport di Facebook dan lokasi dari penelitian ini adalah di Toko Online 

Facebook Jaya Sport 

3.2 Populasi Penelitian 

  Menurut Sugiyono (2013) Populasi merupakan wilayah yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari. 

Dalam penelitian ini populasi yang akan di teliti adalah calon konsumen 

berjenis kelamin laki-laki, berumur 25-50 tahun dan tinggal di Indonesia serta 

tertarik terhadap produk fashion seperti tas ransel. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

    3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

 Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer. Menurut Sugiyono 

(2013) Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan 

pengguna Facebook terhadap iklan Jaya Sport. 

     3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

observasi. Observasi merupakan salah satu Teknik pengumpulan data yang dapat 

digunakan untuk mengukur sikap responden dan dalam penelitian ini digunakan 

untuk merekam hasil iklan dengan parameter Facebook seperti CTR, View Content, 

Add to Cart dan Purchase. 
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3.4 Teknik Analisis Data 

      3.4.1 Statistik Deskriptif 

  Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

deskriptif. Menurut Sugiyono (2013) statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

 Dalam menganalisis hasil iklan peneliti mengambil waktu tiga minggu 

pertama sejak iklan mulai berjalan, karena dalam tiga minggu ini dinilai sudah 

cukup untuk menganalisi sebuah iklan. Peneliti dalam menilai iklan di Facebook 

menggunakan parameter – parameter yang ada Facebook yang digunakan untuk 

mengukur iklan. Hasil dari iklan tersebut dibandingkan dari hasil minggu pertama 

sampai minggu ketiga. Peneliti juga melakukan perbandingan hasil iklan dari 

sebelum redisain dan sesudah redisain mulai minggu pertama sampai minggu 

ketiga. 

 Dan di bawah ini parameter-parameter Facebook apa saja yang nantinya di 

perhatikan dalam iklan selama tiga minggu: 

1. CTR : Parameter ini adalah dimana dapat diukur minat yang ditimbulkan 

pada iklan kepada calon konsumen yang kita target. Semakin tinggi 

parameter ini semakin bagus minat calon konsumen kepada iklan yang 

dibuat. 

2. View Content : Dengan parameter ini dapat diketahui berapa jumlah calon 

konsumen yang akhirnya berkunjung ke website dan membaca penawaran 

yang disampaikan di website tersebut. 

3. Add to Cart : Parameter ini masih berhubungan dengan parameter 

sebelumnya yaitu View Content. Dengan parameter ini dapat diketahui 

berapa orang yang akhirnya mengisi formulir pembelian atau menghubungi 

kontak dari penjual yang sebelumnya sudah membaca penawaran yang 

diberikan di website. 
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4. Purchase : Dalam parameter ini sudah bisa diketahui berapa banyak 

konsumen yang akhirnya melakukan action yaitu berupa pembelian produk. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




