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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah promosi – 

promosi yang ditawarkan melalui media sosial Instagram Sedot.idn. 

Penelitian ini dilakukan pada cabang – cabang perusahaan minuman 

bermerek Sedot di Sirojudin, Polines, Udinus, Meteseh dan Sambiroto 

Semarang. Lokasi dipilih karena perusahaan minuman bermerek Sedot 

mempunyai 5 cabang di Semarang ini. 

3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

Populasi adalah suatu kesatuan dari individu ataupun subyek pada 

wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti 

(Supardi. 1993). Wilayah populasi yang dipakai adalah para pelanggan 

minuman bermerek Sedot dan yang sudah menjadi follower minuman 

bermerek SEDOT dan pernah melihat promosi – promosi yang ditawarkan 

oleh minuman bermerek SEDOT di setiap outlet – outlet yang dimiliki oleh 

Perusahaan Minuman Bermerek Sedot. Total followers yang ada di akun 

Instagram Sedot.idn berjumlah 2.791 orang.  

Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang akan 

menjadi subyek penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi 

(Supardi, 1993). Dengan demikian peneliti tidak memungkinkan meneliti 

seluruh anggota populasi maka dibentuk sebuah perwakilan. Sampel dalam 

penelitian ini adalah pelanggan yang sudah menjadi follower minuman 

bermerek SEDOT dan pernah melihat promosi – promosi yang ditawarkan 

oleh minuman bermerek SEDOT, sehingga jumlahnya tidak diketahui secara 

pasti. Teknik pengambilan sampel menurut Roscoe dalam buku Research 

Methods ForBusiness (1982) yang dikutip oleh Sugiyono, ukuran responden 

yang ideal adalah jumlah sampel yang ditentukan berdasarkan ketentuan 

bahwa analisis dengan multivariate maka jumlah anggota sampel minimal 
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10 kali dari variabel yang diteliti. Variabel penelitian berjumlah 5. Maka 

jumlah anggota sampel = 5 x 10 = 50 responden.  

Jumlah variabel = 5 Variabel 

X1 = Content Creation 

X2 = Content Sharing 

X3 = Connecting 

X4 = Community Building 

Y = Minat beli 

Maka jumlah responden yang akan dijadikan dalam sampel 

penelitian ini adalah 50 yang merupakan rata-rata antara jumlah batas 

minimal dan batas maksimal.  

Teknik sampling yang digunakan dalam penilitian ini dengam 

pengambilan sampel nonprobability sampling yaitu dengan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik nonprobability 

sampling yang lebih tinggi kualitasnya, dimana peneliti telah membuat kisi-

kisi atau batas-batas berdasarkan ciri-ciri subyek yang akan dijadikan 

sampel penelitian (Supardi, 1993). Ciri-ciri atau kriteria yang ditentukan 

peneliti dan harus dimiliki responden adalah pelanggan yang sudah menjadi 

follower minuman bermerek SEDOT dan pernah melihat promosi - promosi 

yang ditawarkan oleh minuman bermerek Sedot. Penelitian ini dikerjakan 

pada bulan April tahun 2020, walaupun penelitian harus mengalami 

kesulitan dalam pencarian data lantaran berkurangnya konsumen yang 

datang ke outlet sehingga penelitian ini didukung dengan metode google 

form dan dipantau melalui mobile phone.   

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai input utama. 

Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban langsung 

responden di mana didapat terkait tanggapan mengenai content 
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creation, content sharing, connecting, community building dan 

data tersebut akan dikumpulkan dengan pendekatan kuesioner. 

Penyebaran kuesioner pada responden dengan menggunakan 

google form yang mana responden tersebut sudah menjadi follower 

minuman bermerek SEDOT dan pernah melihat promosi – promosi 

yang ditawarkan oleh minuman bermerek SEDOT. 

Data primer dalam penelitian ini berupa data persepsional. 

Data tersebut akan dikuantitatifkan dengan metode skala likert. 

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan skala likert. Di mana, 

data penelitian yang dihasilkan adalah data interval dengan skor 5 

(Sangat Setuju) sampai skor 1 (Sangat tidak setuju). Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi identitas responden, 

karakteristik responden, dan skor jawaban pertanyaan dari 

kuesioner. 

 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner. 

Pada penelitian ini peneliti membagikan kuesioner yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang diisi oleh responden. Responden 

diberikan kuesioner berisi pernyataan dengan memberikan lima 

alternatif jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), 

Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). 

Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan syarat untuk dipilih 

menjadi responden penelitian adalah konsumen yang sudah menjadi 

follower minuman bermerek SEDOT dan pernah melihat promosi – 

promosi yang ditawarkan oleh minuman bermerek SEDOT. 

Pengisian kuesioner ini akan menggunakan google form dan juga 

pemantauan melalui by mobile handphone. Mengingat bahwa 

himbauan yang diberikan oleh pemerintah, pada masa pandemi 

Covid – 19 harus selalu melakukan protokol kesehatan yaitu social 

distancing. Maka dari itu, pada penelitian ini pengumpulan data 
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dilakukan menggunakan layanan Google Form dalam 

mengumpulkan data dari responden. Responden dikirimkan link 

yang berisi pertanyaan dan pernyataan yang dijawab dan disimpan 

oleh sistem dalam Google Form.  

 

3.3.3. Uji Validitas 

Alat ukur atau instrumen yang baik harus memenuhi syarat 

validitas dan reliabilitas. Validitas berasal dari kata validity yang 

mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 

instrumen pengukur (tes) dalam melakukan fungsi ukurannya 

(Azwar, 1987:173) dalam Zhang, Peh, dan Wang (2014). Ghozali 

(2005):42) dalam Syaifullah (2018:38) mengatakan uji validitas 

digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. 

Rumus yang digunakan dalam pengujian ini adalah korelasi product 

moment: Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel yang 

diuji yaitu variabel Y disebut dengan r hitung. Adapun kriteria valid 

atau tidaknya suatu variabel, sebagai berikut: 

  r_hitung ≥ r_tabel, maka variabel tersebut valid 

  r_hitung < r_tabel, maka variabel tersebut tidak valid 

Berikut tabel 4.1 dibawah ini merupakan hasil Uji Validitas 

terhadap 52 responden. Uji Validitas menggunakan aplikasi IBM 

SPSS Statistics Version 23. Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

diketahui bahwa seluruh item pertanyaan kuesioner dalam penelitian 

ini adalah VALID, dikarenakan r_hitung ≥ r_tabel. 

Berikut ini adalah hasil pengujian validitas pada setiap variabel 

penelitian: 
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Tabel Uji Validitas 

Tabel 3.1 Validitas Content Creation (X1)  

Nomor 

Soal 

Koefisien Korelasi (r) 
Persyaratan Keterangan 

Hitung  Tabel 

1 0,574 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

2 0,727 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

3 0,634 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

4 0,474 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020 

Tabel 3.2 Validitas Content Sharing (X2) 

 

Nomor 

Soal 

Koefisien Korelasi (r) 
Persyaratan Keterangan 

Hitung  Tabel 

1 0,512 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

2 0,677 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

3 0,754 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

4 0,634 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

5 0,665 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020 

Tabel 3.3 Validitas Connecting (X3) 

 

Nomor 

Soal 

Koefisien Korelasi (r) 
Persyaratan Keterangan 

Hitung  Tabel 

1 0,754 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

2 0,508 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

3 0,492 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

4 0,708 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

5 0,695 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

6 0,723 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020 

Tabel 3.4 Validitas Community Building (X4) 

 

Nomor 

Soal 

Koefisien Korelasi (r) 
Persyaratan Keterangan 

Hitung  Tabel 

1 0,653 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

2 0,620 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

3 0,659 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

4 0,684 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020 
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Tabel 3.5 Validitas Minat Beli (Y) 

Nomor 

Soal 

Koefisien Korelasi (r) 
Persyaratan Keterangan 

Hitung  Tabel 

1 0,818 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

2 0,764 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

3 0,838 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

4 0,725 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

5 0,688 0,279 rhitung ≥ rtabel Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020 

3.3.4. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu hasil pengukuran dapat dipercaya 

apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap 

kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang 

realitif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang 

belum berubah (Zhang et Al, 2014). Dikatakan reliabel ketika suatu 

ukuran menunjukan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten 

bila diukur beberapa kali dengan alat ukur yang sama. Dalam uji 

reliabilitas penelitian ini, peneliti juga menggunakan alat bantu 

SPSS for Windows. 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus 

alpha cronbach, dengan rumus sebagai berikut 

𝑟𝑛 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑𝜎
2
𝑏

𝜎
2
𝑖

] 

Keterangan: 

𝑟𝑛  = Koefisien reliabilitas instrumen yang dicari 

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

𝜎
2

𝑖
  = variasi total  

∑𝜎
2

𝑏
  = Jumlah variasi skor butir soal ke-i 

i  = 1, 2, 3, ..., n 

(Suharsimi, 2010:239. Dalam Utami, 2016) 
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 Untuk mengetahui tinggi atau rendahnya r maka dibutuhkan 

pedoman sebagai berikut (Suharsimi, 2010:239). Dalam Utami, 

2016): 

Tabel 3.6 tabel interpretasi nilai r 

Koefisien Interval Tingkat Hubungan 

0,000 – 0,199 Sangat rendah 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,400 – 0,599 Cukup 

0,600 – 0,799 Tinggi 

0,800 – 1,000 Sangat Tinggi 

Sumber : Utami (2016) 

Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila rhitung ≥ rtabel, sebaliknya 

apabila rhitung < rtabel maka tidak reliabel atau nilai rhitung dikonsultasikan 

dengan tabel interpretasi r dengan ketentuan dikatakan reliabel jika rhitung  ≥ 

0,6 (Utami, 2016). 

Berikut merupakan hasil dari uji reliabilitas pada 52 responden: 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2020) 

3.4. Alat Analisis Data 

Analisis yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah analisis multivariat 

karena penelitian ini terdiri dari lebih dari dua variabel. Sarwono (2013) 

                                   Tabel 3.10 Uji Reliabilitas 

Variabel 
Kondisi yang 

Dipersyaratkan 

Nilai Alpha 

Cronbach 
Keterangan 

 

Content 

Creation Alpha Cronbach X1 > 0,6 
0,786 

Reliabel 
 

Content 

Sharing Alpha Cronbach X2 > 0,6 
0,842 

Reliabel 
 

Connecting Alpha Cronbach X3 > 0,6 0,855 Reliabel 
 

Community 

Building Alpha Cronbach X4 > 0,6 0,828 Reliabel 
 

Minat Beli Alpha Cronbach Y > 0,6 0,906 Reliabel 
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menyimpulkan bahwa teknik analisis multivariate adalah teknik analisis yang 

digunakan untuk menganalisis sebuah data yang mempunyai banyak variabel 

sebagai objek yang akan diukur oleh peneliti. Alat analisis data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. 

3.4.1. Analisis Deskriptif 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan statistik deskriptif. Sugiyono (2012:206) dalam Utami (2016) 

mendefinisikan statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data yaitu dengan mendeskripsikan data yang telah terkumpul 

tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. Penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan 

skor 1 adalah jawaban sangat tidak setuju hingga jawaban 5 adalah jawaban 

sangat setuju. Untuk keperluan analisis deskriptif perlu adanya rentang skala 

sebagai interpretasi: 

• Rendah = 1 sampai 2,33 

• Sedang = 2,34 sampai 3,67 

• Tinggi = sama dengan atau lebih dari 5 

3.4.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi memiliki tujuan untuk mengukur kekuatan hubungan 

diantara dua variabel atau lebih yang dapat menunjukkan arah hubungan 

diantara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2016). 

Dalam penelitian ini analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh Content Creation, Content Sharing, Connecting dan 

Community Building terhadap Minat Beli konsumen minuman bermerek 

SEDOT. Model hubungan antara variabel–variabel tersebut dapat disusun 

dalam fungsi atau persamaan berikut ini: 

Y = a + b1X1+b2X2+b3X3+ b4X4+el 

Keterangan: 

Y    : Minat beli 
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a   : Konstanta 

X1   : Content Creation 

X2   : Content Sharing  

X3   : Connecting 

X4   : Community Building 

b1, b2, b3, b4 : Koefisien garis regresi 

el   : Residuals/ error 

3.4.3. Uji Hipotesis 

3.4.2.1. Uji signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F bertujuan mengetahui apakah seluruh variabel bebas 

secara bersama mempengaruhi variabel terikat atau tidak. Dalam 

penelitian ini uji F bertujuan untuk mengetahui apakah promosi 

sosial media Instagram sebagai variabel bebas yang meliputi content 

creation, content sharing, connecting dan community building 

secara bersama-sama mempengaruhi minat beli atau tidak. Uji 

statistik F menguji joint hipotesa bahwa b1, b2, b3 dan b4 secara 

simultan sama dengan nol (Ghozali, 2016:96). Kriteria di dalam 

minat beli di dalam uji F ini adalah: 

1) Menentukan taraf nyata 

a) Tingkat signifikan sebesar 0,05 

b) Tara nyata dari ftabel dihentikan dari derajat bebas 

c) Taraf nyata (a) beserta nilai ftabel 

d) Taraf nyata dari ftabel ditentukan dengan: 

db = n-k-1 (db = derajat bebas; n = jumlah kasus; k = jumlah 

variabel independen) 

2) Kriteria pengujian 

Hipotesis diterima apabila fhitung < ftabel 

Hipotesis ditolak apabila fhitung > ftabel 
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α hitung > α (0,05), maka Ha akan ditolak, berarti tidak ada 

pengaruh bersama-sama diantara variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

α hitung < α (0,05), maka Ha akan diterima, berarti ada pengaruh 

bersama-sama diantara variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

3.4.2.2. Uji hipotesis parsial (Uji t) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara terpisah. Dalam 

penelitian ini uji hipotesis parsial dihitung menggunakan aplikasi 

SPSS versi 16.0. Berikut merupakan kriteria pengambilan keputusan 

Ghozali (2005) dalam Utami (2016): 

 Jika, t tabel > t hitung, maka H0 akan diterima dan H1 

ditolak. Apabila t tabel < t hitung, maka H0 akan ditolak 

dan H1 diterima dengan tingkat signifikansi 0.05. 

 Jika, nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05, 

maka H0 akan diterima dan H1 ditolak. Jika, nilai 

probabilitas signifikansi lebih kecil sama dengan dari 

0,05, maka H0 akan ditolak dan H1 diterima. 

3.4.2.3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi memberikan arti ukuran kemampuan model 

untuk menjelaskan variasi dari variabel terikat. Nilai koefisien 

dengan nilai mendekati 1,00 berarti model mampu menjelaskan 

semua informasi yang dibutuhkan dalam prediksi pada variasi 

variabel terikat secara simultan (Ali Muhson, 2015: 30) dalam 

Utami (2016). Dalam penelitian ini koefisien determinasi 

didapatkan dari olah data menggunakan SPSS V.23. 

 

  


