
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang dapat 

memberikan hasil akhir secara akurat, sistematis, dan terstruktur. Metode penelitian 

kuantitatif memiliki masalah yang lebih kompleks untuk diteliti. Menurut Sugiyono 

(2012:7) metode penelitian kuantitatif yang berdasarkan filsafat positivisme dan 

digunakan untuk mengambil sampel atau populasi tertentu. Penelitian ini akan 

dikombinasikan dengan analisis deskriptif untuk memperkuat temuan, analisis 

deskriptif akan membantu menguji hubungan kasual antara variabel bebas yaitu 

Word of Mouth dan Promosi Penjualan terhadap variabel terikat yaitu Keputusan 

Pembelian. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah keseluruhan penelitian yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2016:117). Populasi yang digunakan adalah seluruh 

konsumen yang pernah memakai jasa dekorasi Dreamland Decoration berjumlah 

80 orang. 

Sujarweni (2014:65) mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2014:68) 

Teknik Sampling Jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota 



populasi digunakan sebagai sampel. Sehingga sampel penelitian ini berjumlah 80 

orang. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data primer adalah data yang menjadi acuan untuk peneliti dalam 

menyelesaikan masalah riset (Malhotra, dalam Ong dan Sugiharto, 2013:6). 

Penelitian yang dilakukan harus didasari data yang akurat sehingga mendapatkan 

hasil yang benar. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti 

tidak harus betemu langsung dengan responden, tetapi hanya mengajukan suatu 

pertanyaan atau pernyataan untuk mendapatkan informasi tertentu (Hadjar dalam 

Taniredja dan Mustafidah, 2016 : 44). 

Skala Likert merupakan metode pengukuran tentang sikap dan persepsi 

dengan menghitung respon kesetujuan atau ketidaksetujuan (Sugiyono, 2012:93). 

Kuesioner penelitian ini menggunakan skala Likert karena dapat mempermudah 

responden dalam pengisian kuisioner. Skala Likert yang digunakan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Skala Likert pada Kuisioner Penelitian 
Jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Netral 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 
Sumber : Data diolah peneliti 

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, (Sugiyono,2014:223). Pada penelitian ini juga terdapat 

data-data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan 



dilakukan dengan membaca dan mengambil data dari referensi yang berkaitan 

dengan variabel penelitian. 

3.4 Definisi Operasional 

Tabel 3.2 Definisi Operasional 
Variabel Indikator 

Word of Mouth 

Mowen dan Minor (dalam Permadi et al., 2014) 
menyatakan bahwa informasi word of mouth yang 
berasal dari orang lain akan lebih mudah dipercaya 
karena orang tersebut menggambarkan 
pengalamannya sendiri. Komunikasi tersebut yang 
dapat menstimulus konsumen agar membeli. 

Menurut Sernovitz dalam Carissa (2017) 
indikator yang digunakan dalam 
mengukur word of mouth sebagai berikut: 
1. Be interesting; mempunyai ciri khas 

tertentu 
2. Earn trust and respect; komitmen 

dengan konsumen 
3. Make people happy; memberikan 

pelayanan terbaik kepada konsumen 
4. Make it easy; jelas dalam 

memberikan informasi 
Promosi Penjualan 

Menurut Tjiptono dalam Wauran dan Poluan (2016) 
Promosi penjualan adalah bentuk pemasaran 
langsung yang beragam untuk mendorong 
pembelian suatu produk atau jasa dan dapat 
meningkatkan jumlah barang yang dibeli konsumen.  
 

Sutisna dalam Natalia dan Mulyana 
(2014) mengatakan indikator dari diskon 
adalah : 
1.  Diskon memberikan perhatian 
2.  Diskon memiliki daya tarik 
3. Diskon mendorong untuk melakukan 

pembelian 
 
Sutisna dalam Natalia dan Mulyana 
(2014) mengatakan indikator dari 
pameran adalah : 
1.  Pameran memberikan perhatian 
2.  Pameran memiliki daya tarik 
3. Pameran mendorong untuk melakukan 

pembelian 

Keputusan Pembelian 

Farli dan Tielung (2015:1109) Keputusan pembelian 

adalah sebuah proses dimana saat konsumen 

memutuskan untuk memilih apa yang mereka ingin 

dan membelinya.  

Peter dan Olson (2013:162) menjelaskan 

bahwa terdapat 5 rangkaian tahapan 

dalam pengambilan keputusan, yaitu :  

1. Pengenalan masalah 

2. Pencarian informasi 

3. Evaluasi alternatif 

4. Keputusan pembelian 

5. Perilaku setelah pembelian 

Sumber : Data Diolah 

 



3.5 Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

pertanyaan atau pernyataan suatu instrumen. Suatu instrument dikatakan valid 

apabila dapat memberikan data yang diteliti secara tepat (Arikunto dalam Taniredja 

dan Mustafidah (2016:42). Uji validitas menggunakan metode kolerasi bivariante 

pearson, dimana jika nilai signifikan pengujian lebih kecil dari 0,05 maka variabel 

penelitian dinyatakan valid. 

Suatu alat ukur dinyatakan reliabel apabila alat tersebut mengukur objek yang 

sama dalam beberapa kali dan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2014). Uji 

yang dilakukan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha. Apabila nilai dari 

Cronbach Alpha kurang dari 0,6 maka pernyataan tersebut tidak reliabel, tetapi jika 

nilai diatas 0,6 maka pernyataan tersebut dinyatakan reliabel. 

3.6 Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini digunakan analisis linier berganda dengan menggunakan 2 

variabel independen dan 1 variabel dependen. Berikut persamaan yag digunakan: 

 

 

Y  = Variabel Keputusan Pembelian    

 X1 = Word of Mouth  

b1   = Koefisien regresi untuk variabel Word of Mouth 

X2 = Promosi Penjualan 

b2   = Koefisien regresi untuk variabel Promosi Penjualan 

a     = Konstanta  

Y  = a + b1X1 + b2X2 + e 



e     = Kesalahan / error 

3.6.1 Uji Model (Uji F) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yaitu Word 

of Mouth dan Promosi Penjualan mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian (Ghozali,2013:105). Apabila 

nilai sig. uji F < 0,05 maka hal tersebut menunjukkan bahwa semua variabel bebas 

secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. 

3.6.2 Uji Hipotesis (Uji t) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen (Priyatno, 2013:50). Apabila 

nilai sig. uji t < 0,05 maka hal tersebut menunjukkan bahwa satu variabel 

independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

3.6.3 Analisis Koefisien Korelasi Berganda (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) menunjukan tingkat kecocokan hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berada dikisaran 

antara nol (0) sampai satu (1), dimana semakin dekat nilai koefisien determinasi 

dengan nol (0), maka semakin jauh pengaruh kaitan hubungan. Begitu pula 

sebaliknya, apabila nilai koefiisen determinasi semakin dekat dengan satu (1), maka 

pengaruh kaitan hubungan antara variabel semakin kuat (Kuncoro 2013:246-247). 

Uji Kolerasi (R) digunakan untuk mengukur kuatnya variabel bebas (Word of 

Mouth dan Promosi Penjualan) terhadap variabel dependen (Keputusan 

Pembelian), Nilai koefisien kolerasi (R) yang mendekati satu (1) menunjukkan 



hubungan linear variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat semakin besar 

(Pramesti, 2014:101) 

3.7 Uji Asumsi Klasik 

3.7.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi apakah 

ada variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal (Widarjono, dalam 

Ong dan Sugiharto, 2013:7). Penelitian ini menggunakan metode uji Kolmogorov-

Smirnov. Kriteria yang berlaku yaitu jika nilai signifikansi lebih dari tingkat 

signifikansi (0,05) artinya residual berdistribusi normal. 

3.7.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Kriteria yang baik 

dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor), apabila nilai VIF kurang 

dari 10, maka tidak ada masalah multikolinearitas, (Ghozali,2012:105). 

3.7.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

kesamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Ghozali, 2012:139). Uji ini dijalankan dengan menggunakan uji Glejser, kriteria 

yang berlaku adalah jika nilai sig. uji t (pada uji Glejser) lebih dari tingkat 

signifikansi (0,05) artinya varian residual tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

 

 



3.7.4 Uji Linearitas 

Menurut (Daroeni et al., 2013:142) Uji Linearitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah dalam suatu model regresi variabel independen memiliki 

hubungan yang linear terhadap variabel terikat. Jika sig. of linear < 0,05 maka 

hubungan kedua variabel adalah linear. 

 

 

	
	
	
	
	


