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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini yaitu persepsi followers akun instagram Waroeng 

Clean  di Semarang. Lokasi penelitian ini akan di lakukan di Kota Semarang. 

Karena lokasi bisnis Waroeng Clean bertempat di Kota Semarang. 

3.2 Populasi,Sampel dan Tekhnik Sampling 

Menurut Uma SekaranSekaran, (2014) populasi mengacu pada 

keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau minat yang ingin diteliti oleh seorang 

peneliti.  Populasi dari penelitian ini adalah followers akun instagram Waroeng 

Clean. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi Sugiyono,  (2016). Roscoe dalam Sugiyono,(2016) menyatakan bahwa 

ukuran sampel yang layak dalam penelititan adalah antara 30 sampai dengan 500. 

Populasi dalam penelitian ini jumlahnya tidak diketahui, sehingga rumus yang 

digunakan untuk menghitung jumlah sampel pada penelitian ini adalah: 

 

𝑛 =
z2 p(1−p)

α2  (Lemeshow & David, 1997)  

 

Keterangan :  

n = jumlah sampel 

z = skor z pada kepercayaan 95% = 1,96 

p = maksimal estimasi = 0,5  

α = alpha (0,10) atau sampling eror = 10%  
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Berdasarkan rumus di atas maka jumlah sample yang akan di ambil adalah  

𝑛 =
1,962  0,5 (1 − 0,5)

0,12
 

𝑛 =  
3,9416 .0,25 

0,01 
 

𝑛 = 96,04 

 

Berdasarkan pertimbangan dan hasil perhitungan di atas, maka jumlah 

sampel yang di tetapkan dalam penelitian ini di genapkan sejumlah 100 orang 

 

Teknik sampling penlitian ini adalah dengan menggunakan purposive 

random sampling, yaitu teknik penarikan sampel yang dilakukan atas tujuan dan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut yaitu followers akun dan bisa 

melihat aktifitas akun instagram Waroeng clean,. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Jenis & Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai input utama.  Data Primer 

merupakan  informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Data 

primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengisian kuesioner oleh 

responden, yaitu para followers akun instagram @wc.waroengclean. Data primer 

dalam penelitian ini berupa data persepsional. Data tersebut  dikuantitatifkan 

dengan metode skala likert . Jawaban skor adalah 1 sangat tidak setuju,2 tidak 

setuju,3 netral,4 setuju dan 5 sangat setuju.  

 

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data 

adalah metode survei dengan menyebarkan angket atau kuesioner digital (Google 

form) yang berisikan pernyataan yang terkait dengan penelitian ini yang diberikan 

melalui fitur direct message Instagram kepada responden yang mengikuti dan bisa 

melihat aktifitas akun instagram @wc.waroengclean. Penulis meminta kepada 

followers akun untuk mengisi kuisioner dengan mengirim pesan melalui direct 
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massage. Penulis memilih kriteria pengisi yaitu berdasarkan riwayat pesan 

instagram dan mengirim pesan baru kepada followers lainya. 

3.4 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Menurut Arikunto (2006)validitas adalah suatu pengukuran yang mengacu 

pada proses dimana pengukuran benar-benar bebas dari kesalahan sistimatis dan 

kesalahan random. Ghozali (2013:52) mengatakan uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner. Tingkat validitas dapat di ukur 

dengan cara membandingkan nilai r hitung (correlation item total correlation) 

dengan nilai r tabel. Ketentuan tingkat signifikan adalah 5% atau 0,05 dengan 

kriterianya, bila : r hitung > r tabel, artinya pernyataan tersebut dinyatakan valid 

dan jika r hitung < r tabel, artinya pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid 

1. Uji reliabilitas 

Digunakan untuk menguji sejauh mana suatu pengukuran dapat di percaya. 

Menurut Ghozali (2013) uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur 

kuisioner yang berupa indikator dari variabel. Suatu hasil hasil pengukuran 

dapat di percaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukur terhadap 

kelompok subyek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, 

selama aspek yang di ukur dalam diri subyek memang belum berubah 

(Matondang, 2009). Dikatakan reliabel ketika suatu ukuran menunjukan 

sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila di ukur beberapa kali 

dengan alat ukur yang sama. Kuisioner dapat di nyatakan reliabel atau 

konsisten jika nilai koefisien Alpha Cronbach lebih dari 0,6 atau lebih dan 

mendekati 1 (Ghozali, 2013).  

 

3.4.1 Hasil uji validitas  

Uji validitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur valid 

atau tidaknya suatu kuesioner.Dasar keputusan yang digunakan adalah 

melakukan uji signifikan dengan membandingkan nilai r hitung dan r 

tabel. Nilai r tabel untuk 101 responden sebesar 0,1956. Pengambilan 

keputusan uji validitas : 
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a. Jika r hitung > r tabel, maka kuesioner tersebut valid. 

b. Jika r hitung < r tabel, maka kuesioner tersebut tidak valid. 

Pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Variabel Attention (perhatian) 

Pertanyaan rhitung rtabel Keteran

gan  

Iklan Waroeng Clean di media sosial 

Instagram adalah iklan yang menarik 

perhatian dengan menampilkan gambar logo 

sepatu dan nama Waroeng Clean 
 

0,745 0,1956 Valid 

Iklan Waroeng Clean di media sosial 

Instagram adalah iklan yang menarik 

perhatian dengan menampilkan gambar logo 

sepatu dan nama Waroeng Clean 
 

0,691 0,1956 Valid 

Iklan Waroeng Clean di media sosial 

Instagram adalah iklan yang menggunakan 

Endorse selebritis / selebgram untuk 

promosi produk 

0,816 0,1956 Valid 

Sumber : Hasil olahan SPSS, 2020 

Penjelasan pada Tabel diatas dapat dijelaskan nilai rhitung lebih besar dari 

rtabel (0,1956) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item dalam 

indikator variabel Attention (perhatian) valid. 

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Variabel Interest (tertarik) 

Pertanyaan rhitung rtabel Keteran

gan  

Iklan Waroeng Clean di media sosial 

instagram adalah iklan yang  menjelaskan  

penting nya sepatu bersih  

0,864 0,1956 Valid 

Iklan Waroeng Clean di media sosial 0,878 0,1956 Valid 
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instagram adalah iklan yang menampilkan 

hasil sebelum dan sesudah perawatan sepatu  

Iklan Waroeng Clean di media sosial 

instagram adalah iklan yang menampilkan 

hasil pesan testimony pelanggan  

0,848 0,1956 Valid 

Sumber : Hasil olahan SPSS, 2020 

Penjelasan pada Tabel diatas dapat dijelaskan nilai rhitung lebih besar dari 

rtabel (0,1956) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item dalam 

indikator variabel Interest (tertarik)valid. 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Variabel Desire (keinginan) 

Pertanyaan rhitung rtabel Keteran

gan  

Iklan Waroeng Clean di media sosial 

instagam adalah iklan yang  memberikan  

informasi  keunggulan jasa   

0,904 0,1956 Valid 

Iklan Waroeng Clean di media sosial 

instagram adalah iklan yang  

membangkitkan keinginan untuk 

menggunakan jasa  

0,917 0,1956 Valid 

Iklan Waroeng Clean di media sosial 

instagam adalah iklan yang  menampilkan 

alasan menggunakan jasa 

0,890 0,1956 Valid 

Sumber : Hasil olahan SPSS, 2020 

Penjelasan pada Tabel diatas dapat dijelaskan nilai rhitung lebih besar dari 

rtabel (0,1956) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item dalam 

indikator variabelDesire (keinginan) valid 

 

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Variabel Action (tindakan) 
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Pertanyaan rhitung rtabel Keteran

gan  

Iklan Waroeng Clean di media sosial 

instagam adalah iklan yang menyampaikan 

pesan untuk memerintahkan  pemakaian jasa 

0,841 0,1956 Valid 

Kesesuaian iklan yang di tampilkan di 

instagram dengan hasil pengerjaan  sehingga 

konsumen memakai jasa  tersebut 

0,828 0,1956 Valid 

Iklan Waroeng Clean di media sosial 

instagram adalah iklan yang meyakinkan 

untuk melakukan pemakaian jasa tersebut 

0,830 0,1956 Valid 

Sumber : Hasil olahan SPSS, 2020 

Penjelasan  pada Tabel diatas dapat dijelaskan nilai rhitung lebih besar dari 

rtabel (0,1956) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item dalam 

24ndicator variabelAction (tindakan)valid. 

 

3.4.2 Hasil Uji Reliabilitas Indikator Variabel 

Tabel 3.5 

Uji Reabilitas 

NO. Variabel 
Nilai Crobanch 

Alpha 

Nilai 

Standarisasi 
Keterangan 

1. 
 

Attention (perhatian)  
0,603 0,6 Reliabel 

2. Interest (tertarik) 0,824 0,6 Reliabel 

3. Desire (keinginan) 0,886 0,6 Reliabel 

4. Action (tindakan) 0,774 0,6 Reliabel 

Sumber : Hasil olahan SPSS, 2020 

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa variabel Attention 

(perhatian), Interest (tertarik), Desire (keinginan), Action (tindakan) menunjukkan 

nilai r Alpha lebih besar dari batas yang ditentukan yaitu sebesar 0,6. Dengan 
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demikian, hasil uji reliabilitas terhadap keseluruhan variabel adalah reliable, 

sehingga dapat dilakukan pada pengujian selanjutnya. 

 

3.5 Tekhnik analisis data 

Untuk mengevaluasi efektivitas iklan dengan AIDA model digunakan analisis 

tabulasi sederhana dan penghitungan rata-rata terbobot, sebagai berikut :  

3.5.1 Analisis Tabulasi Sederhana 

Analisis ini bertujuan untuk melihat presentase responden dalam memilih 

kategori tertentu. Dalam analisis tabulasi sederhana, data yang di peroleh di 

olah ke bentuk presentase  

𝑃 =
fi

∑fi 
 x 100% (Durianto, 2003) 

Dimana :  

P = presentase responden yang memilih kategori tertentu 

fi = jumlah responden yang memilih kategori tertentu 

∑fi = jumlah responden 

Tujuan dari tabulasi sederhana ini untuk memberikan gambaran mengenai 

data-data yang dapat dari angket yang bersifat menggambarkan karakteristik 

terntentu dari responden. 

 

3.5.2 Analisis Deskriptif 

 

Analisis deskriptif adalah gambaran yang mendeskripsikan data dari kuisioner 

yang telah di isi oleh responden dengan menganalisis dan tidak memberikan 

kesimpulan secara umum Sugiyono (2017:207). Analisis deskriptif di gunakan 

untuk mengetahui gambaran AIDA terhadap iklan Instagram dari 

@WaroengClean. Setiap jawaban responden dari pertanyaan yang di berikan, di 
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berikan bobot. Cara menghitung skor adalah menjumlahkan seluruh hasil kali 

nilai masing-masing bobotnya di bagi dengan jumlah total frekuensi.  

Setelah itu di gunakan skala penilaian untuk menentukan posisi tanggapan 

responden dengan menggunakan nilai skor setiap variable. Bobot alternative 

jawaban yang terbentuk dari teknik skala peringkat terdiri dari kisaran antara 1 

hingga 5 yang menggambarkan posisi yang sangat negative ke posisi yang positif. 

Selanjutnya di hitung rentang skala dengan rumus sebagai berkut :  

Rentang Skala = 
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎−𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒖𝒎

𝑲𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊
  

=  
𝟓 − 𝟏

𝟑
 

=  
𝟒

𝟑
 

=  𝟏, 𝟑𝟑 

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert.Menurut 

Sugiyono (2017:134) skala likert digunakan dalam pengukuran sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial yang telah 

ditetapkan secara spesifik oleh peneliti.Data yang diperoleh dari skala tersebut 

berupa data interval. Jawaban pada skala likert memiliki gradiasi dari sangat 

positif sampai sangat negatif, maka jawaban dari kuesioner tersebut dapat diberi 

skor sebagai berikut : 

Tabel 3.61 

Pemberian Skor Pada Skala Likert 

KETERANGAN  SKOR 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (ST) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber : Sugiyono, 2017:134 
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Dengan nilai tertinggi tiap pertanyaan adalah 5 (sangat setuju) dan nilai terendah 

tiap pertanyaan adalah (sangat tidak setuju), maka rumurs yang digunakan adalah 

sebagai berikut. Jadi range skala yang didapatkan adalah :  

 

Tabel 3.7 

Rentang Skala 

Variabel Rentang Skala 

 1,00 – 2,33 2,34 – 3,67 3,68 – 5.00 

Attention Rendah Sedang Tinggi 

Interest Rendah Sedang Tinggi 

Desire Rendah Sedang Tinggi 

Action Rendah Sedang Tinggi 

 

Langkah terakhir untuk mengetahui tingkat keefektivan iklan secara keseluruhan 

di lakukan penghitungan  AIDA  rate dengan rumus sebagai berikut : 

 

AIDA RATE =  Xattention+Xinterest+Xdesire+Xaction 

      4 

   


