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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Bungin (2014:25) 

penelitian kuantitatif digunakan untuk menuntun peneliti menemukan masalah 

penelitian, menemukan hipotesis, menemukan konsep-konsep, menemukan 

metodologi dan menemukan alat-alat analisis data.  Bungin (2014:51) Penelitian 

kuantitatif adalah sebuah pendekatan untuk menguji teori obyektif dengan 

memeriksa hubungan antar variabel. Variabel kemudian dapat diukur, diproses, 

dan dianalisis sehingga dapat mengetahui kebenaran hasil penelitian. Penelitian 

melibatkan proses sistematis dan objektif, target pasar sebagai sampel dan 

tanggapan diukur menggunakan teknik pengumpulan data terstruktur. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah para konsumen Splendid dari salah satu 

cabang Belle School of Ballet di Dukuh Kupang, Surabaya. Melalui data yang 

didapatkan Splendid, terdapat sejumlah 66 konsumen. Konsumen tersebut terdiri 

dari 61 murid dan 5 guru yang semuanya pernah membeli produk Splendid. 

Populasi tersebut akan menjadi sampel responden untuk meneliti penelitian ini. 

Pemilihan responden dilakukan dengan teknik convenience sampling dengan 

tujuan untuk memperoleh sampel yang mudah diakses pada penari balet yang 

berada di Belle Schol of Ballet. Guna menentukan jumlah sampel yang layak, 

maka pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin yang 
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dapat menuntukan jumlah sampel responden, rumus Slovin berikut ini: 

 

Keterangan: 

n : Jumlah sampel 

N : Jumlah populasi 

e : Batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Literatur 

Metode literatur digunakan oleh peneliti dengan membaca berbagai literatur, 

yaitu: buku, jurnal, dan sumber pengetahuan berisi informasi yang diperlukan 

dan yang terkait dengan topik penelitian ini. Metode ini dapat membantu peneliti 

untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang penelitian ini. Informasi 

dan pengetahuan dari literatur yang diteliti dapat membantu untuk menyelidiki 

penelitian ini sehingga dapat mencapai hasil yang benar dan akurat.  

3.3.2 Kuisioner 

Purnamasari (2015) kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang rinci, lengkap dan 

responden menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kuesioner yang 

digunakan kepada responden dalam bentuk dokumen berbasis kertas berisi 

pernyataan yang berkaitan dengan harga, kualitas produk, keputusan pembelian 
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dan kepuasan konsumen dari Splendid. Kuesioner dalam penelitian ini 

menggunakan skala Likert.  

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

Gulla (2015) uji validitas diperlukan untuk memastikan pernyataan 

kuesioner yang digunakan dalam penelitian, mampu untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Uji validitas menggunakan skala korelasi Pearson. Weenas 

(2013) jika nilai Sig. (2-tailed) ≤ 0,05 maka pernyataan kuesioner tersebut valid. 

Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui data yang dapat diandalkan. 

Reabilitas mengacu pada tingkat konsistensi atau stabilitas dalam nilai-nilai skor 

yang mununjukan tidak validnya data. Untuk mengukur reliabilitas 

menggunakan Cronbach alpha. Masruri (2013) kriteria pengukur penelitian 

menggunakan Cronbach alpha adalah ketika cronbach alpha ≥ 0,6, maka data 

dianggap reliabel dan dapat diandalakan. Serta ketika cornbach alpha if item 

deleted ≤ cornbach alpha maka data dianggap reliable dan dapat diandalkan. 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Variabel Pengukuran 

Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala Likert (1-5). Riduwan 

dan Sunarto (2014:20) skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan presepsi konsumen tentang suatu kejadian, gejala ini ditetapkan secara 

spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variable peneliti. 

3.5.2 Analisis Jalur 

Riduwan dan Sunarto (2014:140) analisis jalur digunakan untuk 

menganalisis pola hubungan antar variable dengan tujuan untuk mengetahui 
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pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) 

terhadap variabel terikat (endogen).  

3.5.3 Persamaan Analisis Jalur 

Riduwan dan Sunarto (2014:139) analisis jalur adalah analisis teknis untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Persamaan Analisis Jalur penelitian ini: 

	  

	  

	  
	  

Gambar 3.1 Persamaan Analisis Jalur 
Sumber: Diolah oleh Peneliti 

 
Y = Pyx1.X1 +  Pyx2.X2 + ɛ1 
Z = Pzx1.X1 + Pzx2.X2 + Pzy.Y + ɛ2 

Keterangan: 
Pyx1 = Pengaruh X1 terhadap Y. 
Pyx2 = Pengaruh X2 terhadap Y. 
Pzx1 = Pengaruh X1 terhadap Z. 
Pzx2 = Pengaruh X2 terhadap Z. 

X = Variabel Independen. 
Y = Variabel Intervensi. 
Z = Variabel Dependen. 
ɛ1, ɛ2 = Error (Variabel lain). 

3.5.4 Koefisien Jalur Antar Variabel 

Koefisien jalur antara variabel digunakan untuk membandingkan pengaruh 

langsung antara variabel independen dan variabel dependen dan pengaruh tidak 

langsung antara variabel independen dan variabel dependen melalui variabel 

intervensi. Nilai koefisien jalur antara variabel dapat dihitung dari Standard 

Coefficients (β). Metode pengujian hipotesis menggunakan uji koefisien kolerasi 

(R), uji koefisien determinasi (R2), uji signifikansi simultan (uji F), dan uji 

signifikansi parsial (Uji t). 

Harga (X1) 

Kualitas 
Produk (X2) 

Keputusan 
Pembelian(Y) 

Kepuasan 
Konsumen(Z) 

Pyx1 

Pyx2 

Pzx1 

Pzx2 

Pzy 

ɛ1 ɛ2 
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Uji Koefisien Korelasi (R) menurut Soewito (2013) koefisien korelasi 

digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan variabel bebas dan variable 

terikat secara parsial. Jika nilai mendekati 1, maka hubungan variabel bebas 

terhadap variabel terikat kuat. Uji Koefisien Determinasi (R2) menurut Lenzun, 

et al. (2014) koefisien determinasi digunakan untuk melihat kontribusi dari 

variabel bebas dan terikat dengan nilai R2 antara 0-1. Jika nilai mendekati 1 yang 

berarti variabel independen memberikan kontribusi yang lebih besar untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

berdasarkan. Lind 2 (2014:2) uji F adalah perbandingan serempak dari beberapa 

rata-rata populasi. Riduwan & Sunarto (2014:340),  jika nilai Sig. F ≤ 0,05, 

artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) menurut Riduwan & Sunarto 

(2014:341) menyatakan bahwa uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Nilai Sig. t adalah ≤ 0,05, yang 

berarti bahwa variabel bebas secara individual atau parsial memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat.  

3.5.5 Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi klasik terdiri dari beberapa penelitian yaitu uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji linearitas dan uji outlier.  Uji 

Normalitas menurut Bailia, et. al (2014) adalah uji distribusi data, adalah data 

terdistribusi dengan baik atau tidak. uji normalitas dapat menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Kriteria untuk tes ini adalah nilai signifikansi > taraf 

signifikansi (0,05), yang berarti residual terdistribusi normal. Uji 
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Multikolinieritas menurut Ghozali (2013:105) menguji model regresi adanya 

kolerasi antar variabel bebas, karena seharusnya tidak boleh terjadi korelasi antar 

variabel bebas. Dapat dilihat dari nilai variance inflation factor (VIF) > 10 dan 

Tolerance  < 0.1 berarti terjadi multikolinieritas. Uji Heteroskedastisitas menurut 

Ghozali (2013:139) menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas terdapat 

metode pengujian adalah uji glejser, yaitu meregresikan antar variabel 

independent dengan nilai absolut residualnya. Jika signifikansi antara variabel 

independen dengan absolut residual < 0.05, maka tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. Uji Linearitas menurut Soewito (2013) digunakan untuk 

menguji linier tidaknya suatu data yang dianalisis yaitu variabel independen 

terhadap variabel dependen. Uji linearitasnya dilakukan dengan uji F. Jika nilai 

Sig. < 0,05 maka bersifat linear sehingga dapat disimpulkan memenuhi syarat 

linearitas. Uji outlier adalah suatu kondisi di mana ada nilai data yang lebih 

unggul jika dibandingkan dengan data lain termasuk data tunggal dan data 

kombinasi variabel. Nilai batas untuk uji outlier adalah Zscore < 3. Jika Zscore 

melebihi batas, maka data yang outlier tidak dapat digunakan dalam penelitian. 

Perhitungan Zscore adalah: 
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3.5.6 Definisi Oprasional Variabel Penelitian 

Tabel 3. 1 Variabel dan Indikator 

Variabel Indikator 

Harga 
(Variabel Independen X₁) 

Harga adalah segala bentuk biaya moneter yang 
dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh, 

memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi dari 
produk. 

Runtunuwu (2014) 

Runtunuwu (2014) indikator yang terkait dengan harga, ialah: 
1. Keterjangkauan harga. (Harga yang ditawarkan Splendid 

terjangkau) 
2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk. (Harga sesuai 

dengan kualitas produk Splendid) 
3. Daya saing harga. (Harga produk Splendid memiliki daya 

saing) 
4. Kesesuaian harga dengan manfaat. (Harga sesuai dengan 

manfaat yang diberikan Splendid) 

Kualitas Produk 
(Variabel Independen X₂ ) 

Kualitas produk merupakan kemampuan sebuah 
produk dalam Kinerja (performance), fitur (feature), 

reabilitas (realibility), kesesuaian (conformance), 
ketahanan (durability), pelayanan (service ability), 

estetika (aesthetics), kesan kualitas (percived 
quality). 

Soewito (2013) 

Soewito (2013) indikator yang terkait dengan kualitas produk, 
ialah: 
1. Kesan Kualitas. (Standar model baju balet Splendid sesuai 

dengan standard pada umumnya) 
2. Kehandalan. (Produk Splendid nyaman dipakai saat 

bergerak) 
3. Ketahanan. (Produk Splendid tidak pernah ada yang cacat, 

awet dan tidak luntur) 

Keputusan Pembelian 
(Variabel Intervensi Y) 

Keputusan pembelian adalah keputusan yang diambil 
konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk. 

Soewito (2013) 

Soewito (2013) indikator yang terkait dengan keputusan 
pembelian ialah: 
1. Kebutuhan yang dirasakan. (Produk Splendid sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan) 
2. Kegiatan sebelum membeli. (Produk Splendid dapat 

memenuhi kebutuhan) 
3. Perilaku waktu memakai. (Produk Splendid dapat 

memenuhi kebutuhan) 
4. Perilaku pasca pemebelian. (Merekomendasikan produk 

Splendid kepada kerabat) 

Kepuasan Konsumen  
(Variabel Dependen Z) 

Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau 
kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan kinerja atau hasl dari sebuah produk 
yang dipikirkan terhadap hasil yang diharapkan.  

Runtunuwu (2014) 

Runtunuwu (2014) indikator yang terkait dengan kepuasan 
konsumen, ialah: 
1. Kualitas. (Kesesuaian terhadap harga yang ditawarkan 

Splendid) 
2. Harga. (Kesesuaian terhadap kualitas produk yang 

diberikan) 
3. Terpenuhinya harapa pelanggan. (Kesesuaian terhadap 

standar harga dan kualitas produk Splendid yang dapat 
dihandalkan) 

4. Keinginan untuk menggunakan kembali produk. ()Selalu 
menggunakan produk Splendid untuk kegiatan dimasa 
mendatang 

Sumber: Diolah oleh penelitian. 
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