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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penulisan ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif 

eksperimental. Menurut Sugiyono dalam buku metode penulisan (2017:7) metode 

kuantitatif disebut sebagai metode tradisional, positivistic, scientific dan metode 

discovery. Metode kuantitatif adalah metode yang data penulisannya berupa 

angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Penulis akan memulai dengan 

melakukan percobaan produk dan dilanjutkan melakukan survei untuk mengetahui 

apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian akan produk 

yang sudah diuji. Hasil survei akan  diolah menggunakan penulisan explanatory 

factor analysis (EFA) atau yang disebut dengan analisis faktor.  

Menurut Usman dan Sobari (2013:34) analisis faktor memiliki manfaat 

untuk menguji validitas dan atribut-atribut ke dalam variabel yang tepat, mampu 

menemukan faktor-faktor dan membuat skor akhir. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
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yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dibatasi sebagai sejumlah kelompok atau individu yang 

paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama. Populasi dalam penulisan ini 

adalah masyarakat Surabaya yang dalam penelitian ini tidak diketahui jumlahnya. 

 

 3.2.2 Sampel Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2017:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penulis 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penulis dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu. Dalam penulisan ini sampel yang digunakan 

adalah orang Surabaya yang sudah pernah mengkonsumsi es krim atau gelato 

minimal satu kali dengan kisaran usia di atas 18 tahun. 

 

3.2.3 Teknik Penarikan Sampel  

 Sugiyono (2017:81) mengemukakan bahwa teknik penarikan sampel 

adalah teknik pengambilan sampel. Terdapat dua teknik penarikan sampel yaitu 

probability sampling dan non probability sampling. Di dalam penulisan ini 

penulis akan menggunakan teknik probability sampling yang simple random 

sampling, dimana teknik pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan 

strata atau pembagian dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2017:85). 
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fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini 

disebut variabel penulisan (Sugiyono, 2017:102). 

 Dalam penulisan ini terdapat dua data instrumen, yaitu data primer yang 

meliputi kuesioner dengan perhitungan skala likert dan data sekunder yang berupa 

referensi-referensi dari buku, jurnal maupun web. Skala likert menurut Sugiyono 

(2017:93) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan perepsi seseorang atau 

kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam sebuah penulisan, fenomena 

sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh penulis, yang selanjutnya  disebut 

sebagai variabel penulisan. Prosedur yang penulis lakukan adalah menyusun 

beberapa pertanyaan yang selanjutnya responden akan diminta untuk mengisi 

kesetujuannya terhadap semua pertanyaan ke dalam empat kategori jawaban. 

Penulis hanya menggunakan empat jawaban dikarenakan untuk meminimalisir 

jawaban netral. Di mana dari setiap kategori jawaban akan diberikan bobot nilai 

dan analisis sebagai berikut:  

Tabel 3.1  Nilai Skala Likert Empat Kategori Respon 

Jawaban Bobot Penilaian 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Setuju (S) 3 

Sangat Setuju (SS) 4 

Sumber: Data Diolah (2017) 

3.3.1 Uji Validitas 

 Menurut Sugiyono (2017:125) hasil penulisan yang valid apabila terdapat 

kesamaan antara dua data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada obyek yang diteliti. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 
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mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penulisan ini penulis akan 

melakukan uji validitas konstruksi, dimana analisis faktor akan dilakukan dengan 

cara mengkorelasikan jumlah nilai faktor dengan nilai total. Apabila kolerasi tiap 

faktor positif dan besarnya di atas 0,3 maka faktor tersebut merupakan faktor yang 

kuat. Setelah itu melakukan pengujian validitas isi dimana membandingkan antara 

isi instrumen dengan materi pelajaran yang diajarkan dan yang terakhir uji 

validitas eksternal, dimana dengan membandingkan (mencari kesamaan) antara 

kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. 

Berdasarkan Tabel 3.2, dapat dilihat bahwa dari 29 item tersebut, terdapat 

23 variabel yang dinyatakan valid dan enam variabel dinyatakan tidak valid 

karena mempunyai nilai signifikansi di bawah 0,05 yaitu X4, X5, X6, X10, X11, 

dan X19. 
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Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas 

No Indikator 

Probabilitas 

korelasi 

Sig. 

Alpha Keterangan 
(2-tailed) 

1 Keunikan yang ditawarkan 0.6 0 0.05 Valid 

2 
Kebutuhan akan haus dan lapar 

untuk mengkonsumsi 
0.666 0 0.05 Valid 

3 Referensi dari keluarga 0.516 0 0.05 Valid 

4 Referensi dari teman/ tetangga 0.394 0.31 0.05 Tidak Valid 

5 

Terpengaruh akan informasi yang 

ada di media sosial (web, 

instagram, iklan, facebook) 
0.162 0.393 0.05 Tidak Valid 

6 Tertarik akan kemasan produk 0.421 0.02 0.05 Tidak Valid 

7 
Harga sesuai dengan pendapatan 

saya 
0.627 0 0.05 Valid 

8 
Manfaat dari produk yang 

menguntungkan saya 
0.734 0 0.05 Valid 

9 
Terpengaruh akan budaya yang 

ada 
0.535 0.002 0.05 Valid 

10 

Saya cenderung orang tipe 

hedonic, dimana senang membeli 

dalam mengkonsumsi seuatu yang 

di luar perencanaan 

0.407 0.026 0.05 Tidak Valid 

11 
Mendapatkan suasana 

kebersamaan 
0.429 0.003 0.05 Tidak Valid 

12 Menghilangkan rasa stress 0.555 0.001 0.05 Valid 

13 
Motivasi melakukan pembelian 

untuk orang lain 
0.582 0.001 0.05 Valid 

14 
Tidak sabar untuk mencoba 

produk ini 
0.64 0 0.05 Valid 

15 
Mendapatkan pengalaman baru 

saat mencoba 
0.638 0 0.05 Valid 

16 Karakteristik produk yang sesuai 0.693 0 0.05 Valid 

17 Harga sesuai dengan kualitas 0.615 0 0.05 Valid 

18 Lokasi yang mudah dijangkau 0.599 0 0.05 Valid 

19 Nama merek yang sudah terkenal 0.422 0.2 0.05 Tidak Valid 

20 
Adanya kebiasaan mengkonsumsi 

es krim atau gelato 
0.629 0 0.05 

Valid 

21 
Jenis makanan yang sesuai 

dengan usia saya 
0.582 0.001 0.05 

Valid 

22 Sesuai dengan kelas sosial saya 0.569 0.001 0.05 Valid 

23 Kombinasi warna yang menarik 0.518 0.003 0.05 Valid 

24 Aroma produk 0.701 0 0.05 Valid 

25 Tekstur produk 0.524 0.003 0.05 Valid 

26 Rasa yang seusai dan konsisten 0.545 0.002 0.05 Valid 

27 Porsi yang sesuai dengan harga 0.639 0 0.05 Valid 

28 Adanya potongan harga 0.594 0.006 0.05 Valid 

29 
Menyukai perpaduan rasa asin 

dan manis 
0.636 0 0.05 

Valid 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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3.3.2 Uji Reliabilitas 

 Pengujian reliabilitas dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. 

Namun penulis menggunakan pengujian yang secara internal, dimana penulis 

hanya akan melakukan pembagian kuesioner sekali saja, kemudian dari data itu 

akan dianalisis dengan teknik tertentu yang dimana akan memprediksi reliabilitas. 

Sugiyono (2017:131) mengatakan bahwa rumus yang digunakan adalah Spearman 

Brown: 

 

 (3.2) 

 

Keterangan: 

r11 : realibilitas internal seluruh instrumen 

rb : kolerasi produk moment antara belahan pertama dan kedua  

 Uji ini bertujuan untuk mengetahui kekonsistensian jawaban dari 

responden terhadap kuesioner. Jika alpha yang dinilai lebih besar dari 0,60 maka 

item-item pertanyaan dalam kuesioner dapat dikatakan reliabel. Apabila melihat 

Tabel 3.3 alpha sebesar 0,922, maka dari itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di 

dalam kuesioner dapat dikatakan reliabel. 

Tabel 3.3 Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of items 

 0,922 24 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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adanya prosedur atau tahapan yang perlu dilakukan oleh penulis dalam melakukan 

pengumpulan data sampai dengan penyusunan hasil laporan penulisan selesai. 

Tahap yang dilakukan dalam pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini penulis akan melakukan pengumpulan data dengan 

membuat daftar pertanyaan maupun pernyataan yang akan diajukan ke responden, 

dimana pertanyaan atau pernyataan berpedoman kepada indikator variabel 

perilaku konsumen pada Bab I. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini penulis akan mengumpulkan semua informasi maupun data 

yang diperlukan dengan cara menyebarkan kuesioner yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya kepada responden. Kuesioner ini sendiri akan dibagikan kepada 100 

responden di Surabaya yang sudah pernah mengkonsumsi es krim atau gelato 

minimal satu kali. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab (Sugiyono, 2017:142). 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

  Pada tahap ini hasil dari kuesioner akan dikumpulkan dan dilakukan 

pengecekan, penyeleksian faktor yang valid dan tidak valid dan penyusunan data 

yang kemudian akan diolah sehingga menjadi data yang dianalisis sesuai dengan 

teknik analisis data yang akan digunakan. Dari hasil data analisis itu sendiri akan 

dijadikan pacuan untuk pembuatan kesimpulan. 
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memiliki nilai eigen < 1, artinya faktor tersebut membawa informasi yang lebih 

sedikit dibandingkan variabel awal atau dengan kata lain, kemampuan 

menjelaskan variansi data (yang diukur dengan variansi) oleh faktor tersebut lebih 

buruk dibandingkan dengan kemampuan variabel awal. Jika faktor ini dimasukkan 

dalam analisis lebih lanjut, maka akan bertentangan dengan tujuan penggunaan 

analisis faktor. Kesimpulannya, akan sangat beralasan jika faktor yang diekstraksi 

dibatasi pada faktor-faktor dengan nilai eigen > 1. 

 


