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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

 

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah suporter klub sepak bola Eropa yang 

membeli jersey dari klub sepak bola bersangkutan. Lokasi penelitian adalah di kota 

Semarang. Alasan yang mendasari pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah kota 

Semarang merupakan kota metropolitan di Indonesia yang memiliki banyak suporter 

klub sepak bola Eropa yang tergabung dalam komunitas. Setiap ada pertandingan 

sepak bola yang dimainkan oleh klub sepak bola Eropa, maka banyak komunitas 

suporter yang mengadakan screening atau “nonton bareng” untuk menyaksikan dan 

mendukung klub sepak bola kesukaan. 

3.2 Populasi dan Sampel 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

(Sugiyono, 2008). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh suporter klub sepak bola 

Eropa yang membeli jersey klub sepak bola bersangkutan yang berdomisili di kota 

Semarang. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono, 2008). Karena jumlah dari populasi yang tidak dapat diketahui secara pasti 

dan tidak ada data pendukung yang valid, maka teknik sampling yang digunakan 

adalah non probability sampling. Teknik ini digunakan karena pengambilan sampel 
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ini tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel (Sugiyono, 2008). 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling purposive, yaitu 

teknik penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu (Sugiyono, 

2008). Kriteria dari responden ditentukan yaitu suporter klub sepak bola Eropa yang 

pernah melakukan pembelian jersey klub sepak bola yang berdomisili di Semarang. 

Jumlah sampel ditentukan sebanyak minimal 50 responden dan ditentukan 

pengumpulan hasil kuesioner masuk maksimal satu bulan dengan dipantau setiap 

minggu. Apabila dalam rentang waktu satu bulan sudah terkumpul lebih dari 50 

responden, maka kuesioner akan diolah semua dan dimasukkan dalam penelitian. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang 

diperoleh dari sumber pertama yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa 

terjadi “first-hand information” (Silalahi, 2006). Sumber data ini adalah responden. 

 3.4 Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner 

merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

(Sugiyono, 2008). Kuesioner dirasa menjadi teknik pengumpulan data yang efisien 

karena responden tersebar di wilayah yang cukup luas (Sugiyono, 2008).  
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Kuesioner akan disebar dalam satu cara, yaitu melalui kuesioner online yang 

ditujukan untuk suporter atau pengguna twitter yang memiliki akun yang mengikuti akun 

komunitas fans club sepak bola. 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

Uji validitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner dapat 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner (Salim, 2014). Dalam menguji 

validitas kuesioner, maka nantinya item akan diuji melalui aitem-total (Azwar, 2004). 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan uji coba re-test pada responden terhadap 

kuesioner. Apabila responden yang sama mendapatkan maksud dari item kuesioner, maka 

item akan dinyatakan valid. 

 3.6 Metode Analisis Data 

 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan alasan mengapa suporter 

membeli jersey dari klub sepak bola. Untuk dapat mengidentifikasi atribut produk yang 

paling berpengaruh, data akan diukur melalui kecenderungan berpusat atau central 

tendencies (Supranto, 2008). 

Cara untuk mengukur kecenderungan berpusat pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan modus. Modus adalah nilai kelompok yang mempunyai frekuensi 

tertinggi atau nilai yang paling banyak muncul pada kelompok nilai (Supranto, 2008).  

Dalam menganalisis data, responden akan ditanyakan alasan membeli jersey. 

Setelah muncul alasan, maka responden akan dikelompokkan dengan koding dari 

berbagai alasan yang muncul. Langkah selanjutnya adalah memilih alasan pembelian 
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jersey menurut atribut produk dan non atribut produk. Frekuensi terbanyak atau modus 

dalam masing-masing kelompok tersebut akan menjadi faktor yang paling 

mempengaruhi suporter dalam membeli jersey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


