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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan 

populasi dan sampel dari konsumen yang pernah membeli produk Sketch, untuk 

hasil akhir dari penelitian diambil wawancara singkat untuk mempermudah 

pemahaman dan pengambilan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2013 : 117), 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek / subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

mengambil data dari 57 orang responden yang membeli baju pada Sketch pada 

tahun 2015 yang berusia 16 tahun hingga 50 tahun. Metode pengambilan data ini 

menggunakan kuisioner yang dibagikan secara langsung. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan metode sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel 

apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012  : 96). 

3.2 Definisi Operasional Variabel 

Jenis variabel yang dipakai dalam penelitian Context sebagai variabel X₁, 

Communication sebagai variabel X₂, Collaboration sebagai variabel X₃, 

Connection sebagai variabel X₄ dan minat beli sebagai variabel Y. Berikut adalah 

definisi operasionalnya : 
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Tabel 3.1 Variabel penelitian dan definisi operasional variabel 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah menggunakan 

kuesioner yang akan disebarkan secara langsung kepada responden yang sudah 

ditentukan yaitu pelanggan yang pernah membeli produk Sketch. Jenis data 

yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

 

 

Variabel Indikator 

Context 

Membentuk sebuah cerita atau pesan (informasi) 

seperti bentuk dari sebuah pesan itu sendiri, 

penggunaan bahasa maupun isi dari pesan tersebut. 

Menurut Hauer (dalam Arief 2015 : 3) 

Didasarkan pada pandangan Hardjana 

(dalam Hapsari 2013 : 267): 

 

1. Penerima atau pemakai  

2. Isi pesan  

3. Ketepatan waktu  

4. Media komunikasi  

5. Format  

6. Sumber pesan 

Communication 

Berbagi cerita atau pesan (informasi) sebaik kita 

mendengar, merespon dan tumbuh dengan berbagai 

cara yang membuat pengguna merasa nyaman dan 

pesan tersampaikan dengan baik. Menurut Hauer 

(dalam Arief 2015 : 3) 

Didasarkan pada pandangan Purwanto 

(2011 : 13): 

 

1. Gagasan pengirim 

2. Ide menjadi pesan 

3. Menyampaikan pesan 

4. Menerima pesan 

5. Menafsirkan pesan 

6. Memberikan feedback 

Collaboration 

Bekerja sama untuk membuat segala hal menjadi 

lebih baik. Yaitu dengan kerja sama antara sebuah 

akun atau perusahaan dengan penggunanya di media 

sosial untuk membuat hal baik lebih efektif dan lebih 

efisien. Menurut Hauer (dalam Arief 2015 : 3) 

Didasarkan pada pandangan Purwanto 

(2011 : 13): 

 

1. Menyampaikan informasi 

2. Berbagi pengalaman 

3. Menumbuhkan simpati 

4. Melakukan kerjasama 

5. Menceritakan kekesalan 

6. Menumbuhkan motivasi 

Connection 

Memelihara hubungan yang telah terbina. Bisa 

dengan melakukan sesuatu yang bersifat 

berkelanjutan sehingga pengguna merasa lebih dekat 

dengan perusahaan pengguna media sosial. Menurut 

Hauer (dalam Arief 2015 : 3) 

Didasarkan pada pandangan Biromo 

(2014 : 119) 

 

1. Control Mutuality 

2. Trust 

3. Statisfaction 

4. Commitment 

Minat beli 

Minat beli adalah seberapa besar kemungkinan 

konsumen yang melekat pada minat beli tersebut. 

Menurut Keller (dalam Rizky 2014 : 140) 

Didasarkan pada pandangan Suwandari 

(dalam Rizky 2014 : 141): 

 

Attention, Interest, Desire, Action. 
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3.3.1. Data Primer 

Data primer akan diambil dengan menggunakan metode kuesioner yang 

akan disebarkan kepada sampel yang dituju oleh peneliti. Tipe kuesioner 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup. Metode 

pengumpulan data dengan kuesioner menggunaka skala Likert (Sugiyono, 

2015 : 94) yang dibagi dalam lima alternatif jawab, yaitu : 

1. Skala 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) dengan poin 1 

2. Skala 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS) dengan poin 2 

3. Skala 3 untuk jawaban Cukup Setuju (CS) dengan poin 3 

4. Skala 4 untuk jawaban Setuju (S) dengan poin 4 

5. Skala 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS) dengan poin 5 

3.4 Uji Validitas dan Reabilitas 

 Uji validitas instrument digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Uji validitas ini menggunakan pearson 

correlation, dengan derajat kesalahan yang ditoleransi sebesar 5% bila signifikansi 

> 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut tidak valid, 

sehingga harus diperbaiki atau dibuang (Sugiyono, 2014:203). Instrumen yang 

reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek 

yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji realibilitas instrument pada 

penelitian ini menggunakan batas Cronbach Alpha. Menurut Kuncoro (2013 : 181), 

suatu variabel dikatakan reliable apabila Cronbach Alpha > 0,6. 
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3.5 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

3.5.1 Regresi liniear berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau 

lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Janie, 2012:13). Dalam 

penelitian ini digunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

Y = 𝛼 + 𝛽₁X₁+β₂X₂+β₃X₃+β₄X₄+Ɛ 

Dimana: 

Y = Minat beli                   Ɛ = error atau residual 

α  = Konstanta regresi    β  = koefisien regresi variabel X 

X₁  = Pengaruh context    X₃ = Pengaruh collaboration 

X₂  = Pengaruh communication   X₄ = Pengaruh connection 

3.5.2 Uji signifikansi simultan F 

Uji signifikan simultan adalah metode untuk menguji apakah variabel bebas 

secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Variabel 

bebas secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat jika 

nilai signifikansi Uji F ≤ 0,05. 
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3.5.3 Uji signifikansi parsial t 

Uji statistik t pada dasarnya menguji seberapa jauh suatu variabel bebas secara 

individual dalam menerangkan variabel terikat. Ketentuan yang digunakan adalah 

jika nilai t dengan signifikansi  < 0,05, maka berarti variabel bebas berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel terikat. Namun apabila signifikansi > 0,05, 

berarti variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

3.5.4 Koefisien Kolerasi (R) dan Determinasi (R²) 

Uji koefisien korelasi memperlihatkan besar hubungan linier variabel bebas 

yang diteliti terhadap variabel terikat. Nilai yang dihitung adalah nilai R berada 

pada nol (0) dan satu (1). R yang mendekati satu (1) berarti hubugan linier variabel 

bebas terhadap variabel terikat semakin besar. Uji koefisien determinasi 

memperlihatkan kemampuan variabel bebas untuk menimbulkan keberadaan 

variabel terikat. Rentan nilai R2 berada pada nol (0) dan satu (1). R2 yang mendekati 

nol (0) berarti menunjukkan kemampuan variabel bebas untuk menimbulkan 

keberadaan variabel terikat terbatas, sebaliknya  jika R2 mendekati satu (1) berarti 

menunjukkan kemampuan variabel bebas untuk menimbulkan keberadaan variabel 

terikat semakin kuat. 

3.5.5 Uji Asumsi klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan terdiri dari: 
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1.) Uji multikolinearitas 

Uji Multikolinieritas untuk mengetahui ada tidaknya variabel indpendent  

(variabel bebas) dalam suatu model memiliki kemiripan antar variabel indpendent. 

Kemiripan variabel independent membuat korelasi yang sangat kuat. Jika VIF 

(Variance Inflation Factor)  >10  maka terjadi multikolinieritas. 

2.) Uji heteroskedastisitas 

Tujuan uji heteroskedastisitas untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan varian 

dari residual model regresi (Priyatno, 2011:83). Uji heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan uji Glejser dengan cara meregresikan antara variabel independen 

dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen 

dengan absolut residual > 0,01 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

3.) Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi menunjukkan apakah antara variabel gangguan satu 

penelusuran observasi dengan variabel gangguan penelusuran observasi lain 

memiliki korelasi atau tidak. Metode pengujian yang digunakan adalah uji Durbin 

– Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4 – dL), maka hipotesis nol 

ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. 

2. Jika d terletak diantara dU dan (4 – dL), maka hipotesis nol diterima, yang 

berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4 – dU) dan (4 – dL), maka 

tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 
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4.) Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah sebuah residual berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji Kolomongorov-Smirnov. Jika 

nilai Kolmongorov - Smirnov dengan sig > 0,05, maka dapat disimpukan bahwa 

residual berdistribusi normal. 

5.) Uji Linieritas 

Uji linieritas adalah uji statistik untuk melihat keadaan di mana hubungan antara 

variabel dependen dengan variabel independen bersifat linier (garis lurus). 

(Santoso, 2011:52). Hubungan antara variabel bebas dan terikat dikatakan linier 

jika signifikansinya lebih besar dari 0,05 (Arifiyani dan Sukirno, 2012). 

 


