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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013 : 2) metode penelitian adalah metode penelitian 

pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015: 21) 

metode deskriptif adalah sebagai berikut :  

“ Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas ”. 

Sedangkan penelitian verifikatif menurut Sugiyono (2015 : 55) adalah 

metode verifikatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Selanjutnya mengenai pendekatan kuantitatif, Sugiyono (2015 : 8) juga 

mengemukakan bahwa: 

“ Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan 

data menggunakan instrument penelitian, analisis data yang bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan ”.  

Metode deskriptif dan verifikatif ini digunakan untuk menguji lebih dalam 

mengenai pengaruh citra UKM Taekwondo Universitas Widyatama dan 
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pengetahuan mahasiswa dalam menentukan minat mahasiswa untuk aktif kedalam 

UKM Taekwondo Universitas Widyatama. 

 

3.2. Operasionalisasi Variabel 

Untuk mengetahui rancangan operasionalisasi variabel dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 3.1. 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Dimensi Indikator Satuan Ukur Skala 

Citra Merek 

 

Citra merek merupakan intreprestasi dari hasil prestasi yang sudah dicapai dalam jangka waktu 

tertentu dan pengalaman yang dapat menunjukan sesuatu yang dapat dibanggakan dikemudian 

hari. 

Pengakuan 

Pengetahuan mahasiswa 

Universitas Widyatama 

mengetahui kegiatan 

Taekwondo di Universitas 

Widyatama 

Tingkat pengetahuan mahasiswa 

Universitas Widyatama 

mengetahui kegiatan Taekwondo 

di Universitas Widyatama 

Ordinal 

Pengetahuan mahasiswa 

Universitas Widyatama 

mengenai Prestasi yang dimiliki 

oleh UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama 

Tingkat pengetahuan mahasiswa 

Universitas Widyatama 

mengetahui prestasi yang dimiliki 

oleh UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama 

Ordinal 

Reputasi 

Capaian prestasi yang dimiliki 

oleh UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama 

Tingkat reputasi prestasi yang 

dimiliki oleh UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama 

Ordinal 

Intensitas fasilitas latihan yang 

dimiliki oleh UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama 

Tingkat reputasi fasilitas latihan 

yang dimiliki oleh UKM 

Taekwondo Universitas 

Widyatama 

Ordinal 

Kompeten 

Konsistensi kegiatan latihan 

rutin yang diselenggarakan oleh 

UKM Taekwondo Universitas 

Widyatama 

Tingkat konsistensi kegiatan 

latihan rutin yang 

diselenggarakan oleh UKM 

Taekwondo Universitas 

Widyatama 

Ordinal 

Kompetensi UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama 

menghasilkan mahasiswa 

Tingkat kompetensi UKM 

Taekwondo Universitas 

Widyatama menghasilkan 

Ordinal 
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Tabel 3.1. 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Dimensi Indikator Satuan Ukur Skala 

berprestasi di bidang 

Taekwondo 

mahasiswa berprestasi di bidang 

Taekwondo 

Pengetahuan Konsumen 

 

Pengetahuan merupakan serangkaian informasi yang didapatkan dari media sosial maupun 

masyarkat yang memiliki intuisi berdasarkan pengalaman-pengalaman secara indrawi. 

Word of 

Mouth 

Upaya pihak Kampus mengajak 

mahasiswa untuk aktif kedalam 

UKM khususnya UKM 

Taekwondo Universitas 

Widyatama 

Tingkat upaya pihak Kampus 

mengajak mahasiswa untuk aktif 

kedalam UKM khususnya UKM 

Taekwondo Universitas 

Widyatama 

Ordinal 

Intensitas mahasiswa 

Universitas Widyatama 

mendapatkan informasi 

mengenai kegiatan UKM 

Taekwondo Universitas 

Widyatama 

Tingkat frekuensi mahasiswa 

Universitas Widyatama 

mendapatkan informasi mengenai 

kegiatan UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama 

Ordinal 

Pengalaman 

Indrawi 

Intensitas mahasiswa 

Universitas Widyatama melihat 

langsung kegiatan latihan rutin 

UKM Taekwondo Universitas 

Widyatama 

Tingkat frekuensi mahasiswa 

Universitas Widyatama melihat 

langsung kegiatan latihan rutin 

UKM Taekwondo Universitas 

Widyatama 

Ordinal 

Pengetahuan mahasiswa 

Universitas Widyatama olahraga 

bela diri Taekwondo dapat 

mejaga kesehatan dan kebugaran 

tubuh 

Tingkat pengetahuan mahasiswa 

Universitas Widyatama olahraga 

bela diri Taekwondo dapat 

mejaga kesehatan dan kebugaran 

tubuh 

Ordinal 

Intuisi 

Kebutuhan  kemampuan bela 

diri untuk setiap mahasiswa 

Universitas Widyatama 

Tingkat kebutuhan kemampuan 

bela diri untuk setiap mahasiswa 

Universitas Widyatama 

Ordinal 

Inisiatif mahasiswa mencari tahu 

tentang kegiatan UKM 

Taekwondo Universitas 

Widyatama 

Tingkat  inisiatif mahasiswa 

mencari tahu tentang kegiatan 

UKM Taekwondo Universitas 

Widyatama 

Ordinal 

Pengetahuan mahasiswa tentang 

kemudahan untuk mengikuti 

kegiatan rutin UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama 

Tingkat pengetahuan mahasiswa 

tentang kemudahan untuk 

mengikuti kegiatan rutin UKM 

Taekwondo Universitas 

Widyatama 

Ordinal 

Minat Konsumen 

 

Minat suatu masyarakat dapat dimulai dari teralihkannya perhatian masyarakat dan memiliki rasa 

ketertarikan dari sebuah produk yang ditawarkan secara langsung maupun tidak langsung. 
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Tabel 3.1. 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Dimensi Indikator Satuan Ukur Skala 

Tahap 

Menaruh 

Perhatian 

Perhatian mahsiswa tentang 

kegiatan rutin yang dilaksanakan 

oleh UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama 

Tingkat perhatian mahsiswa 

tentang kegiatan rutin yang 

dilaksanakan oleh UKM 

Taekwondo Universitas 

Widyatama 

Ordinal 

Perhatian mahasiswa dengan 

capaian prestasi yang dimiliki 

oleh UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama 

Tingkat perhatian yang 

mengalihkan mahasiswa dengan 

capaian prestasi yang dimiliki 

oleh UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama 

Ordinal 

Kesan mahasiswa ketika melihat 

kegiatan bela diri khususnya 

Taekwondo 

Tingkat kesan mahasiswa ketika 

melihat kegiatan bela diri 

khususnya Taekwondo 

 

Tahap 

Ketertarikan 

Ketertarikan mahasiswa dengan 

kegiatan bela diiri Universitas 

Widyatama 

Tingkat ketertarikan mahasiswa 

dengan kegiatan bela diiri 

Universitas Widyatama 

Ordinal 

Ketertarikan mahasiswa dengan 

olahraga bela diri Taekwondo 

Tingkat ketertarikan mahasiswa 

dengan Taekwondo 
Ordinal 

Keinginan mahasiswa untuk 

mencoba aktif didalam kegiatan 

UKM Taekwondo Universitas 

Widyatama 

Tingkat keinginan mahasiswa 

untuk mencoba aktif didalam 

kegiatan UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama 

Ordinal 

Ketertarikan mahasiswa untuk 

mahir dalam bela diri 

Taekwondo 

Tingkat ketertarikan mahasiswa 

untuk mahir dalam bela diri 

Taekwondo 

Ordinal 

Kesungguhan mahasiswa untuk 

aktif kedalam UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama 

Tingkat kesungguhan mahasiswa 

untuk aktif kedalam UKM 

Taekwondo Universitas 

Widyatama 

Ordinal 
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3.3. Sumber dan Cara Penentuan Data  

Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari hasil penelitian secara empirik dengan menggunakan kuesioner, 

wawancara dan observasi secara terstruktur kepada mahasiswa Universitas 

Widyatama. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan dan jurnal-jurnal yang 

berkaitan.  

Jenis dan sumber data pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 3.2. 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis Data Sumber Data Bentuk Data 

Sekunder 
UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama 

Data Anggota UKM Taekwondo Universitas 

Widyatama 

Data Prestasi UKM Taekwondo Universitas 

Widyatama 

Data Jadwal dan Progress Latihan UKM 

Taekwondo Universitas Widyatama 

Program Kerja UKM Taekwondo Universitas 

Widyatama Tahun Akademik 2014 / 2015 s.d 

2017 / 2018 

Primer 
Mahasiswa Universitas 

Widyatama 

Hasil wawancara 

Hasil kuesioner 
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3.4. Populasi dan Sampel Penelitian 

Adapun populasi dan sampel penelitian didalam penelitian ini dapat 

dijabarkan berikut ini. 

 

3.4.1. Populasi Penelitian 

Cara penentuan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode sampling. 

Selanjutnya menurut Sekaran (2010) bahwa populasi menunjukkan keseluruhan 

grup dan orang-orang, peristiwa atau barang-barang yang diminati dan ingin dikaji 

oleh peneliti untuk diselidiki. Populasi dalam penulisan ini adalah mahasiswa 

Universitas Widyatama yang mengetahui adanya kegiatan Taekwondo di 

Universitas Widyatama. Jumlah populasi dalam penelitian ini dianggap tidak 

diketahui karena jumlah mahasiswa Universitas Widyatama terlalu banyak dan 

diluar kemampuan peneliti untuk melakukan pra-survey maupun wawancara 

penelitian. 

 

3.4.2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto ; 2010). 

Mengenai ukuran sampel menurut Sitepu (1994) dapat ditempuh melalui tiga tahap 

perhitungan yaitu menentukan perkiraan harga koefisien korelasi (ρ) terkecil antara 

variabel bebas dengan variabel terikat, menentukan taraf nyata (α) dan kuasa uji (1 

- β), dan menentukan ukuran sampel secara iteratif.  
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Iterasi pertama: 
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Dimana Z1-α + Z1-β merupakan konstanta yang diperoleh dari distribusi 

normal. 

Interasi kedua menggunakan rumus: 
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Keterangan: 

Z1-α = Konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal 

Z1-β  = Konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal 

 

Sedangkan, 
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Apabila ukuran sampel minimal iteratif pertama dan kedua harganya sama 

dengan bilangan satunya maka iterasi berhenti. Apabila belum sama perlu 

dilakukan iterasi ketiga dengan menggunakan rumus seperti pada iterasi kedua. 

Mengenai koefisien korelasi terkecil variabel-variabel bebas dari penelitian yang 

menganalisis dua variabel bebas diperoleh harga 0,32. Dengan dasar pertimbangan 

tersebut dalam penelitian ini diperkirakan korelasi terkecil dari variabel adalah 0,32 

dan taraf nyata yang diinginkan sebesar 5%. Dengan demikian diperoleh harga: 

ρ = 0,32 

Z1−α = 1,645 dan Z1−β = 1,645 
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Menghitung U’ρ =  
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2. Menghitung U’ =  
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n2 =98 

Karena n1 dan n2 telah mencapai harga yang sama yaitu 98 maka ukuran 

sampel minimal sebesar 98 mahasiswa Universitas Widyatama. Peneliti 

menghindari kesalahan dalam pengisian kuesioner dengan estimasi pengisian error 

kuesioner sebesar 25%, jadi jumlah responden didalam penelitian ini dapat dihitung 

dengan ; 
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𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 +  (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 × 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟) 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 = 98 + (98 × 25%) 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 = 122 

Jadi, jumlah responden yang akan diteliti didalam penelitian ini adalah 

sebesar 122 responden, dimana responden-responden tersebut adalah mahasiswa-

mahasiswa Universitas Widyatama. 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini  adalah non probability 

sampling dengan menggunakan teknik convenience sampling. Sekaran (2014 : 276) 

menjelaskan bahwa teknik convenience sampling merupakan pengumpulan 

informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikannya. 

Teknik ini dipilih oleh penulis karena merupakan cara terbaik untuk memperoleh 

informasi secara cepat dan efisien. 

Convenience sampling dipilih dalam penelitian ini karena populasi dari 

mahasiswa Universitas Widyatama memiliki jumlah mahasiswa yang banyak 

sekali, sehingga diluar kemampuan peneliti untuk mendapatkan seluruh mahasiswa 

Universitas Widyatama. Untuk menyaring setiap responden dapat dilakukan 

dengan menggunakan screening question yang terdapat pada kuesioner penelitian. 

Pembagian kuesioner dilakukan selama bulan Agustus dan September 2018, 

dimana pada bulan tersebut bertepatan dengan waktu kuliah pada masa Semester 

Pendek sekaligus penerimaan mahasiswa baru. Oleh karena itu, pada saat 

pembagian kuesioner memungkinkan peneliti untuk mencari tahu lebih lanjut 

dengan cara mewawancarai mahasiswa lebih lama, dikarenakan waktu mahasiswa 

tidak terlalu sibuk dengan perkuliahan reguler pada masa Semester Pendek. 
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Tempat yang dijadikan pembagian kuesioner didalam penelitian ini adalah 

diutamakan pada gedung pusat kegiatan mahasiswa (PKM), dimana didalam 

gedung tersebut merupakan tempat latihan UKM Taekwondo dan diduga banyak 

mahasiswa yang pernah melihat kegiatan Taekwondo didalam gedung tersebut. 

Tempat lainnya yang menjadi tempat pembagian kuesioner penelitian adalah 

taman-taman yang ada dilingkungan Universitas Widyatama, yaitu taman gedung 

C, taman gedung K, taman dekat perpustakaan, taman dekat parkiran mobil maupun 

motor dan sekitaran lorong-lorong kelas yang tempat berkumpul mahasiswa-

mahasiswa Universitas Widyatama. Waktu pembagian dimulai pada Pkl 10.00 WIB 

sampai dengan Pkl 16.00 WIB, dikarenakan pada waktu tersebut mahasiswa-

mahasiswa datang ke kampus yang akan melakukan kegiatan perkuliahan maupun 

kegiatan lainnya. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui data primer dan sekunder, 

dimana jenis dan sumber data pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut 

ini:  
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Tabel 3.3. 

Teknik Pengumpulan Data 

Jenis / Sumber Data Instrumen Bentuk Data Manfaat 

1. Sekunder 

UKM Taekwondo 

Universitas 

Widyatama 

Studi 

literature 

Data Anggota UKM 

Taekwondo Universitas 

Widyatama 

Untuk mengeksplorasi 

masalah penelitian 

Data Prestasi UKM 

Taekwondo Universitas 

Widyatama 

Data Jadwal dan Progress 

Latihan UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama 

Program Kerja UKM 

Taekwondo Universitas 

Widyatama Tahun 

Akademik 2014 / 2015 s.d 

2017 / 2018 

2. Primer 

Mahasiswa 

Universitas 

Widyatama 

Wawancara Hasil Wawancara 
Untuk mengeksplorasi 

masalah penelitian 

Kuesioner Hasil kuesioner 
Untuk mendapatkan 

hasil penelitian 

 

Kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data yang merupakan 

penjabaran dari indikator variabel sebelum digunakan untuk mengumpulkan data 

di lapangan, terlebih dahulu harus diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. 

Validitas menunjukkan sejauh mana instrumen dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang hendak diukur, sedangkan reliabilitas menunjukkan bahwa sejauh mana 

instrumen pengukur dapat dipercaya atau dihandalkan (Sugiama ; 2013). Oleh 

karena itu setelah instrumen itu valid dan reliable, maka dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data di lapangan. 
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3.6. Uji Validitias dan Reliabilitas Intrumen 

Agar data yang diperoleh mempunyai tingkat akurasi dan konsistensi yang 

tinggi, instrumen penelitian yang digunakan harus valid dan reliabel (Sanusi ; 

2014). Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam 

pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan 

reliabel. Jadi instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel (Sugiyono ; 2015). 

 

3.6.1. Uji Validitas  

Validitas instrument penelitian berarti instrument tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sementara validitas hasil penelitian 

merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan 

data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah 

data yang “tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono ; 2014).  

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui sah atau akurat atau tidaknya 

suatu kuesioner, suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

Sugiyono (2015 : 202). Model pengujian menggunakan pendekatan  korelasi item-

total dikoreksi (corrected item-total correlation) untuk menguji validitas internal 

setiap item pernyataan kuesioner yang disusun dalam bentuk skala. Untuk 

menentukan apakah sebuah item dinyatakan valid atau tidak maka para ahli 

menetapkan patokan besaran koefisien korelasi item total dikoreksi sebesar 0,30 
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sebagai batas minimal valid tidaknya sebuah ítem. Artinya, sama atau lebih besar 

dari 0,30 mengindikasikan item tersebut memiliki validitas yang memadai menurut 

Sugiyono (2015 : 209). 

Pengujian validitas menurut Sugiyono (2015 : 202), yaitu : Suatu ukuran 

yang menunjukan tingkat kevalidan dan keahlian suatu instrumen, suatu instrumen 

dianggap valid mampu mengukur apa yang diukur, dengan kata lain mampu 

memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti.  

Menurut Sugiyono (2015 : 300), uji validitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment guna menghitung korelasi antara 

masing-masing pernyataan dengan skor total. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

pernyataan-pernyataan mana yang valid dan mana yang tidak. Masrun (1979) 

menyatakan bahwa item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor 

total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai 

validitas yang tinggi pula. Biasanya, syarat minimum untuk dianggap memenuhi 

syarat adalah jika korelasi antara butir dengan skor total lebih besar atau sama 

dengan 0,3.  

Rumus untuk menguji validitas dengan menggunakan teknik korelasi 

product moment : 

 

Dimana : 

ryx = Korelasi Pearson 

X = Skor setiap item 

Y = Skor total yang dikurangi skor item tersebut 

n = Banyaknya responden 
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Menurut Kaplan dan Saccuzo, (2010) keputusan mengenai validitas item 

pertanyaan dalam kuesioner, yaitu: 

1. Jika r positif serta r > 0.30 maka item pertanyaan tersebut valid 

2. Jika r tidak positif serta r < 0.30 maka item pertanyaan tersebut tidak valid 

Dengan pengertian semakin tinggi korelasi itu mendekati angka 1,00 maka 

semakin baik pula validitasnya. 

Hasil uji validitas dari kuesioner tergambar pada tabel berikut. 

Tabel 3.4. 

Hasil Uji Validitas 

Instrumen Koefisien Validitas Nilai Batas Kesimpulan 

CTM1 0,771 0,300 Valid 

CTM2 0,791 0,300 Valid 

CTM3 0,749 0,300 Valid 

CTM4 0,735 0,300 Valid 

CTM5 0,648 0,300 Valid 

CTM6 0,704 0,300 Valid 

PGM1 0,739 0,300 Valid 

PGM2 0,677 0,300 Valid 

PGM3 0,759 0,300 Valid 

PGM4 0,791 0,300 Valid 

PGM5 0,608 0,300 Valid 

PGM6 0,679 0,300 Valid 

PMG7 0,677 0,300 Valid 

MBM1 0,688 0,300 Valid 

MBM2 0,754 0,300 Valid 

MBM3 0,853 0,300 Valid 

MBM4 0,848 0,300 Valid 

MBM5 0,787 0,300 Valid 

MBM6 0,830 0,300 Valid 
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Tabel 3.4. 

Hasil Uji Validitas 

Instrumen Koefisien Validitas Nilai Batas Kesimpulan 

MBM7 0,759 0,300 Valid 

MBM8 0,730 0,300 Valid 

Sumber : Hasil Olah Kuesioner September 2018 

 

Berdasarkan tabel diatas, bisa disimpulkan bahwa semua indikator yang 

digunakan dalam kuesioner adalah valid sehingga indikator-indikator tersebut bisa 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

3.6.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ukuran yang menujukkan bahwa alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian keperilakukan mempunyai keandalan sebagai alat ukur, 

diantaranya diukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika 

fenomena yang diukur tidak berubah (Sugiyono ; 2015 : 215). 

Suatu instrumen penelitian mengindikasikan memiliki reliabilitas yang 

memadai jika koefisien Cronbach Alpha lebih besar atau sama dengan 0,70 

(Sugiyono ; 2015 : 219). Kriteria uji reliablititas adalah, jika α (alpha) > 0,70 

(artinya variabel dinyatakan reliabel). 

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji tingkat ketepatan atau keandalan 

kuesioner dalam mengukur. Pengujian ini dilakukan dengan uji Cronbach Alpha, 

ynag dianggap sesuai untuk pengujian terhadap item-item penelitian yang memiliki 

skor 1-5. Untuk perhitungan dapat dilakukan dengan mengunakan program SPSS 

20 For Windows. 
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Uji reliabilitas instrumen penelitian ini akan menggunakan reliability 

analysis dengan teknik Alpha Cronbach yang mempunyai rumus sebagai berikut : 

𝛼 =  [
𝑛

𝑛 − 1
] . [

𝑆2 − ∑ 𝑆𝑖2𝑛
𝑖=2

𝑆2
] 

Keterangan : 

α = Koefisien reliabilitas instrument Alpha Croncbach 

n = Jumlah butir pernyataan 

S² = Varian skor secara keseluruhan 

 

Jumlah varian dicari terlebih dahulu dengan cara mencari nilai varian tiap 

butir dengan persamaan sebagai berikut : 

𝑆 =  
∑ 𝑋2.

(∑ 𝑋2)
𝑛

𝑛
 

Keterangan : 

S = Varian 

X = Nilai skor yang dipilih 

n = Jumlah sampel 

 

Suatu instrumen alat ukur dikatakan reliabel dan bisa diproses pada tahap 

selanjutnya jika nilai Cronbach Alpha > 0,7. 

Menurut Sugiyono (2015:88) menyatakan bahwa sekumpulan pertanyaan 

untuk mengukur suatu variabel dikatakan reliabel dan berhasil mengukur  variabel 

tersebut jika koefisien reliabilitasnya lebih dari atau sama dengan 0,700. 

Hasil uji realibilitas dari kuesioner yang telah disebar kepada responden 

dapat ditunjukkan oleh tabel berikut ini : 
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Tabel 3.5. 

Hasil Uji Reliabilitas 

Instrumen Koefisien Realibilitas Nilai Batas Kesimpulan 

Citra Merek (X1) 0,802 0,700 Reliabel 

Pengetahuan Konsumen (X2) 0,854 0,700 Reliabel 

Minat Beli Konsumen (Y) 0,786 0,700 Reliabel 

Sumber : Hasil Olah Kuesioner September 2018 

 

3.5. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1. Rancangan Uji Deskriptif 

Untuk menjawab tujuan nomor satu dalam penelitian ini yang merupakan 

deskripsi dari variabel-variabel yang diteliti maka digunakan analisis distribusi 

frekuensi (perhitungan skor dan range interval). Hasil dari kuesioner yang telah 

disebarkan akan direkapitulasi dengan bantuan software Microsoft Excell. Setelah 

itu, masing-masing jumlah jawaban responden pada setiap nilai di ítem pernyataan 

dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam tabel untuk menghitung jumlah skor dan 

persentase dari masing-masing ítem pernyataan.  

Untuk tanggapan atau jawaban dari responden atas pertanyaan di kuesioner, 

setiap itemnya mempunyai skor tertentu. Skor tersebut mempunyai rentang dari 1 

(satu) sampai dengan 5 (lima). Skor tersebut mempunyai kegunaan dalam 

menghitung nilai skor terendah dan tertinggi yang akan digunakan pada rentang 

klasifikasi skor untuk setiap variabel.  

Dalam menghitung persentase untuk setiap ítem pernyataan didapatkan 

dengan cara membagi jumlah skor setiap ítem pernyataan dengan jumlah skor 

maksimal dari setiap ítem pernyataan. Ítem maksimal untuk setiap ítem pernyataan 
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didapatkan dengan cara mengkalikan jumlah responden yaitu sebanyak 98 

(Sembilan puluh delapan) responden dengan nilai maksimal yaitu lima sehingga 

didapatkan nilai maksimalnya adalah 490. Selanjutnya, nilai maksimal menjadi 

pembagi jumlah skor sehingga didapatkan persentase untuk setiap ítem pernyataan.  

Rata-rata skor merupakan nilai rata-rata skor yang didapatkan dengan 

dengan cara merata-ratakan jumlah skor dari semua ítem pernyataan. Sementara itu, 

rata-rata persentase didapatkan dengan merata-ratakan nilai persentase seluruh ítem 

pernyataan. Rata-rata persentase akan digunakan untuk mengukur rata-rata 

persentase untuk setiap variabel sehingga bisa diketahui kategori apa dari nilai 

persentase untuk setiap variabel tersebut.  

Untuk tanggapan atau jawaban dari responden atas pertanyaan di kuesioner, 

setiap itemnya mempunyai skor tertentu. Skor tersebut mempunyai rentang dari 1 

(satu) sampai dengan 5 (lima). Skor tersebut mempunyai kegunaan dalam 

menghitung nilai skor terendah dan tertinggi yang akan digunakan pada rentang 

klasifikasi skor untuk setiap variabel.  

Untuk membuat rentang klasifikasi skor dari setiap variabel maka bisa 

digunakan rumus sebagai berikut : 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 =  
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

Dalam penelitian ini, jumlah kategori yang digunakan adalah 5 (lima) sesuai 

dengan kategori yang digunakan dalam setiap item pertanyaan dalam kuesioner. 

Kelima kategori tersebut diharapkan mampu menggambarkan setiap variabel yang 

diteliti dalam penelitian ini.  
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Untuk setiap ítem pernyataan, nilai skor terendah adalah 98 dan yang 

tertinggi adalah sebesar 490. Skor terendah didapat dari perkalian jumlah 

pernyataan (1 butir pernyataan) dengan skor jawaban terendah (yaitu = 1), 

kemudian dikalikan dengan total responden (122 orang). Maka akan menghasilkan 

skor terendah sebesar: 1 x 1 x 122 = 122. Untuk skor tertinggi per ítem pernyataan 

didapat dari perkalian jumlah pernyataan (1 butir pernyataan) dengan skor jawaban 

tertinggi (yaitu = 5), kemudian dikalikan dengan total responden (98 orang). Maka 

akan menghasilkan skor tertinggi sebesar: 1 x 5 x 122 = 610. 

Dengan diperolehnya skor minimal dan maksimal tersebut, maka rentang 

dari setiap ítem peryataan tersebut bisa dicari dengan menggunakan rumus diatas. 

Hasil penghitungannya adalah sebagai berikut : 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 =  
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 =  
610 − 122

5
 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 =  97,60 

 

Dengan diperolehnya rentang tersebut maka tanggapan responden per-ítem 

pernyataan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 
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Tabel 3,6, 

Rentang Klasifikasi Skor Per Item Pernyataan 

Rentang Skor Kategori 

122,00 - 219,60 Sangat Tidak Baik / Mengetahui / Berminat 

219,60 - 317,20 Tidak Baik / Mengetahui / Berminat 

317,20 - 414,80 Cukup Baik / Mengetahui / Berminat 

414,80 - 512,40 Baik / Mengetahui / Berminat 

512,40 - 610,00 Sangat Baik / Mengetahui / Berminat 

Sumber : Hasil Olah Bobot Skor Kuesioner 2018 

 

3.5.2. Rancangan Uji Hipotesis 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Adapun 

tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Transformasi Data 

Pada teknik analisis jalur memerlukan syarat data yang mempunyai tingkat 

pengukuran sekurang-kurangnya interval, jadi untuk keperluan tersebut data 

ordinal yang diperoleh dari kuesioner terlebih dahulu di konversi menjadi data 

interval menggunakan Methods of Successive Interval (MSI) dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Perhatikan setiap item pernyataan. 

b. Untuk setiap item, hitung frekuensi jawaban (f), berapa responden yang 

mendapat skor 1,2,3,4, atau 5. 

c. Tentukan proporsi (p) dengan cara membagi frekuensi dengan jumlah 

responden. 

d. Hitung proporsi kumulatif (pk). 
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e. Cari nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan 

menggunakan tabel normal. 

f. Tentukan nilai skala (scale value) untuk setiap nilai Z dengan rumus: 

 

g. Menyiapkan pasangan data dari variabel independen dan variabel dependen 

dari semua sampel penelitian untuk pengujian hipotesis. 

h. Menyiapkan pasangan data dari variabel independen dan variabel dependen 

dari semua sampel penelitian untuk pengujian hipotesis. 

 

2. Uji Pengaruh 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis jalur. 

Alasan menggunakan analisis jalur adalah untuk mengetahui besarnya variabel 

Citra Merek dan Pengetahuan Konsumen terhadap Minat Beli Konsumen. 

Data yang telah diperoleh dari hasil kuesioner, selanjutnya dimasukkan ke dalam 

program Microsoft Excell. Setelah itu, data tersebut dimasukkan ke dalam 

program SPSS untuk ditabulasikan. Kemudian dilakukan pengujian hipotesis 

dengan menggunakan analisis jalur. Menurut Juanim (2004 : 23) Untuk 

efektifitas penggunaan analisis jalur, dalam penelitian ini memenuhi persyaratan 

asumsi sebagai berikut. Pertama, Hubungan antar variabel dalam model adalah 

linear dan adaptif. Kedua, Seluruh error (residual) diasumsikan tidak berkorelasi 

dengan yang lainnya. Ketiga, Variabel diasumkan dapat diukur secara langsung. 
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Keempat, Model hanya berbentuk rekrusive. Kelima, Variabel – variabel diukur 

oleh skala interval. 

Data yang telah diperoleh dari hasil kuesioner, selanjutnya dimasukkan ke dalam 

program Microsoft Excell. Setelah itu, data tersebut dimasukkan ke dalam 

program SPSS untuk ditabulasikan. Kemudian dilakukan pengujian hipotesis 

dengan menggunakan analisis jalur. Berikut ini adalah gambar struktur hubungan 

diantara variable : 

 

Gambar 3.1. 

Struktur Hubungan Variabel 

Keterangan : 

X1 = Citra Merek 

X2 = Pengetahuan Konsumen 

Y  = Minat Beli Konsumen 

 

Analisis jalur dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program 

LISREL dengan bantuan program-program komputer lainnya seperti program 

Microsoft Excell dan SPSS. Adapun langkah-langkah manual yang dilakukan 

dalam analisis jalur adalah sebagai berikut (Sitepu ; 1995:26) : 

Berdasarkan data hasil konversi dihitung koefisien korelasi sederhana antar 

variabel bebas dengan rumus : 

 

i = 1,2,3,4,5 
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a. Hitung invers dari matriks korelasi antar sesama variabel bebas. 

b. Hitung koefisien jalur dengan rumus: 

 

Keterangan : 

  = Merupakan koefisien jalur dari variabel X1 terhadap variabel Y 

  = Korelasi antara variabel Y dengan variabel Xi 

 = Unsur elemen pada baris ke-i dan kolom ke-j dari matriks invers korelasi 

 

c. Hitung pengaruh secara keseluruhan variabel Xi terhadap Y dengan 

menggunakan rumus: 

 

d. Hitung koefisien jalur variabel lainnya diluar variabel Xi terhadap Y dengan 

menggunakan rumus: 

 

Setelah koefisien jalur dihitung selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis 

untuk membuktikan apakah variabel independen yang sedang diteliti berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Dalam rancangan uji hipotesis ini terdapat 

beberapa hal yang akan diuji. Menurut Juanim (2004 : 63-66), beberapa hal yang 

harus diuji dan dianalisis tersebut adalah sebagai berikut : 
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3.5.3. Pengujian Secara Parsial (Uji-t) 

Uji t (test significance individual parameter) digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Adapun langkah-

langkah dalam uji t ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat hipotesis, yaitu: 

H0 : Variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Ha : Variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat.  

2. Menetapkan besarnya nilai α (level of significance) yaitu 0,05. 

3. Mengambil keputusan dengan ketentuan: 

a. Jika nilai thitung menurut hasil perhitungan lebih kecil daripada nilai ttabel 

(thitung<ttabel), maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

b. Jika nilai thitung menurut hasil perhitungan lebih besar daripada nilai ttabel 

(thitung>ttabel), maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

 

3.5.4. Pengujian Secara Simultan (Uji-f) 

Uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara simultan.  

Adapun langkah-langkah dalam uji f ini adalah sebagai berikut:  
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a. Membuat hipotesis, yaitu: 

H0 : Variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

Ha : Variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

terikat.  

b. Menetapkan besarnya nilai α (level of significance) yaitu 0,05. 

c. Mengambil keputusan dengan ketentuan: 

a. Jika nilai fhitung menurut hasil perhitungan lebih kecil daripada nilai ftabel 

(fhitung<ftabel), maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

b. Jika nilai fhitung menurut hasil perhitungan lebih besar daripada nilai ftabel 

(fhitung>ftabel), maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

 

Pedoman bagi interpretasi koefisien determinasi (tingkat pengaruh) 

menurut Sugiyono (2014 : 249), yaitu : 

Tabel 3.7. 

Interpretasi Koefisien Determinasi 

Nilai Koefisien Determinasi Tingkat Keeratan 

82% – 100% Pengaruh sangat tinggi/kuat 

49% – 81% Pengaruh Tinggi 

17% – 48% Pengaruh kurang kuat 

5% – 16% Pengaruh rendah tapi pasti 

0% – 4% Pengaruh rendah/lemah sekali 
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Statistik uji di atas mengikuti distribusi t dengan derajat bebas n-k-1 dan 

kriteria uji yang digunakan adalah “tolak H0 jika thitung> ttabelpada tingkat 

kepercayaan 1- dan derajat bebas (n-k-1). 

 

3.6. Rancangan Implikasi Manajerial 

Rancangan implikasi manajerial bermula dari fenomena yang terjadi 

kemudian dilakukan identifikasi permasalahan atau gap yang diduga menjadi 

faktor-faktor penyebab permasalahan. Setelah melakukan identifikasi 

permasalahan, dilakukan perumusan dan klarifikasi masalah yang memunculkan 

beberapa alternatif pemecahan yang perlu diteliti dan dianalisis sebagai faktor-

faktor penting yang dapat mempengaruhi serta pemilihan alternatif pemecahan 

masalah yang diimplementasikan dalam bentuk rencana aksi atau program-program 

yang secara keseluruhan dapat digambarkan dalam alur sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3.2. 

Alur Rancangan Pemecahan Masalah 
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Penelitian akan difokuskan kepada studi literatur dan survey yang berkaitan 

dengan citra merek, pengetahuan konsumen dan minat beli konsumen. Dengan 

penelitian yang mendalam terhadap aspek-aspek tersebut, maka menghasilkan 

kajian yang dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan minat mahasiswa 

Universitas Widyatama untuk aktif didalam UKM Taekwondo Universitas 

Widyatama.  

1. Rumusan Tujuan  

Penelitian akan difokuskan kepada studi literatur dan survey yang berkaitan 

dengan citra merek, pengetahuan konsumen dan minat beli konsumen. Dengan 

penelitian yang mendalam terhadap aspek-aspek tersebut, maka menghasilkan 

kajian yang dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan minat 

mahasiswa Universitas Widyatama untuk aktif didalam UKM Taekwondo 

Universitas Widyatama.  

2. Pemetaan Strategi 

Dalam upaya untuk pemecahan masalah dalam penelitian ini, maka diperlukan 

pemetaan strategi yang bermula dari fenomena yang terjadi. Selanjutnya, 

dilakukan identifikasi permasalahan dan mencari faktor-faktor yang diduga 

menjadi penyebab timbulnya permasalahan.  

3. Operasionalisasi Strategi  

Setelah melakukan uji hipotesis, maka diketahui aspek-aspek penyebab 

menurunnya minat mahasiswa Universitas Widyatama untuk aktif didalam 

UKM Taekwondo Universitas Widyatama. Sehingga dapat dilakukan 

pemilihan alternatif strategi pemecahan masalah dan pengembangan dalam 
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bentuk program kerja untuk meningkatkan minat dalam bentuk operasionalisasi 

strategi. Berdasarkan pemetaan strategi yang dibuat, akan terlihat seberapa jauh 

kemungkinan alternatif-alternatif strategi yang dapat dijalankan. Alternatif-

alternatif strategi ditentukan berdasarkan hasil penelitan mengenai citra merek 

dan pengetahuan konsumen.  

4. Rencana Tindakan 

Berdasarkan rumusan tujuan dan pemetaan strategi, maka dibuat 

operasionalisasi strategi dan rencana sebagai bentuk implementasi.  

Untuk meningkatkan minat mahasiswa Universitas Widyatama untuk aktif 

didalam UKM Taekwondo Universitas Widyatama, dapat dilakukan beberapa 

upaya yaitu : 

a. Menganalisis lingkungan dari mahasiswa Universitas Widyatama sehingga 

dapat diketahui faktor internal dan eksternal yang paling berpengaruh 

terhadap minat mahasiswa Universitas Widyatama untuk aktif didalam 

UKM Taekwondo Universitas Widyatama.  

b. Perlu diketahui informasi yang akurat dan terkini dalam industri tersebut, 

melakukan evaluasi dan pengendalian serta memperbaiki secara terus 

menerus.  

5. Rencana Evaluasi dan Pengendalian 

Tahapan evaluasi dan pengendalian ini merupakan tahapan akhir dari 

pemecahan masalah dengan tujuan untuk menilai sejauh  mana implementasi 

saran menjadi tindakan. Apakah saran tersebut sudah tepat dilaksanakan dan 

memperlihatkan hasil berupa indikator yang dapat diukur sebagai alat verifikasi 
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bahwa saran tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemecahan 

masalah yang ditetapkan.  

Kemudian apabila berdasarkan hasil evaluasi tersebut diperoleh informasi 

adanya hal-hal yang kurang sesuai dalam tahapan implementasi maka dilakukan 

pengkajian pada setiap tahapan  sehingga diperoleh informasi dan data yang 

lengkap untuk melakukan upaya penyempurnaan dengan menekan dampak negatif 

seminimal mungkin. 

 

 

 

 


