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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

 Jenis penelitian yang akan digunakan untuk meneliti penelitian ini adalah 

dengan menggunakan penelitian survey. Menurut Sugiyono (2013:12) mengatakan 

bahwa metode survey adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari 

tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam 

pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara 

terstruktur dan sebagainya Namun penulis memilih untuk menggunakan kuesioner 

dalam penelitian ini.  

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Menurut Martono 

(2012:215) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode 

kuantitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena 

atau gejala sosial secara kuantitatif atau menjelaskan bagaimana fenomena atau gejala 

sosial yang terjadi di masyarakat saling berhubungan satu sama lain. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013:117) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
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oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari 

penelitian ini adalah konsumen dari Raja pisang keju Arjuna Probolinggo. 

 

3.2.2 Sampel Penelitian 

Arikunto (2013:174) berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2013:118) sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk mengambil 

sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik non-probability sampling 

dengan metode simple random sampling. Karena jumlah populasinya tidak diketahui 

secara pasti dan pengambilan sampelnya diambil secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi tersebut. Dalam pengambilan data, penulis 

menggunakan penyebaran kuesioner secara langsung. Penyebaran langsung dilakukan 

saat ada konsumen yang melakukan pembelian di Raja pisang keju Arjuna Probolinggo.  

 

3.2.3 Teknik Penarikan Sampel  

 Untuk menentukan jumlah sampel dari populasi yang tidak diketahui, digunakan 

rumus Lemmeshow: 

 𝑛 =
𝑍2×𝑃 1−𝑃 

𝑑2  (3.1) 

Berdasarkan rumus Lemmeshow, dengan estimasi sampling error sebesar 10%, 

diperoleh jumlah sampel minimum adalah sebesar 70 responden. 
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 𝑛 =
1.652×0.5(1−0.5)

0.102 = 68.06 ~ 70 (3.2) 

 

 

Keterangan: 

 

n = Besar sampel minimum 

Z = Z score pada tingkat kepercayaan 10% (1.65) 

P = Maksimal estimasi kejadian (50%) 

d = Nilai α atau sampling error (10%) 

 

3.3 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, responden diminta untuk mengisi kuesioner 

dengan pengukuran skala Likert. Menurut Asri (2013:31), skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Dalam skala 

pengukuran Likert, biasanya terdiri dari nilai satu sampai lima, namun dalam penelitian 

ini, penulis tidak menggunakan skala netral agar menghindari jawaban yang kurang 

yakin atau ragu-ragu, sehingga nilai yang digunakan dalam skala pengukuran Likert ini 

adalah nilai satu sampai empat dengan pilihan sebagai berikut: 

1. Nilai 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) 

2. Nilai 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS) 

3. Nilai 3 untuk jawaban Setuju (S) 

4. Nilai 4 untuk jawaban Sangat Setuju (SS) 
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3.4 Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data dilakukan dengan pembagian kuesioner yang ditujukan 

kepada 70 konsumen Raja pisang keju Arjuna Probolinggo. Sumber data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut 

Rumengan (2013:42) data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama 

yaitu dari individu seperti hasil pengisian kuesioner yang dilakukan penulis. Jenis 

kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang sudah 

disediakan jawabannya. Adapun alasan penulis menggunakan kuesioner tertutup adalah 

kuesioner tertutup memberikan kemudahan kepada responden dalam memberikan 

jawaban, lebih praktis, lebih menghemat biaya dan waktu penelitian. Sedangkan data 

sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian atau dari 

pihak lain yang terkait dengan obyek yang diteliti. Data sekunder ini diperoleh penulis 

dari studi pustaka, buku dan literatur dari perpustakaan. 

 

3.5 Analisis Data  

 Setelah semua data tersedia, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan 

adalah teknik analisis data. Dari hasil responden yang didapat akan dilakukan pengujian 

hipotesis dengan program SPSS. Berikut ini urutan dari teknik uji yang akan diteliti 

oleh penulis. 
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3.5.1 Uji Validitas 

 Menurut Arikunto (2013:211) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Cara mengukur validitas 

dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment. Jika korelasi Pearson Product 

Moment antara masing-masing dengan kriteria pengujian  r hitung > r tabel dengan   

0,05 maka alat ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila r hitung < r tabel 

maka alat ukur tersebut adalah tidak valid. Berikut ini merupakan instrumen baik dari 

variabel bebas maupun variabel terikat: 

 

  Tabel 3.1 Uji Validitas 

Variabel Pernyataan Koefisien 

Korelasi (r) 

Sig Kesimpulan 

Media Sosial (x1) X1.1 0.748 0.000 VALID 

X1.2 0.841 0.000 VALID 

X1.3 0.783 0.000 VALID 

X1.4 0.875 0.000 VALID 

Brand Awareness 

(x2) 

X2.1 0.729 0.000 VALID 

X2.2 0.708 0.000 VALID 

X2.3 0.728 0.000 VALID 

X2.4 0.784 0.000 VALID 

X2.5 0.654 0.000 VALID 

Keputusan 

Pembelian (y) 

Y1 0.695 0.000 VALID 

Y2 0.812 0.000 VALID 

Y3 0.634 0.000 VALID 

Y4 0.704 0.000 VALID 

Y5 0.600 0.000 VALID 

  Sumber: Data Diolah (2018) 
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Berdasarkan tabel 3.1, dapat dilihat bahwa semua indikator baik dari variabel bebas 

maupun variabel terikat memiliki nilai sig. < 0,05. Oleh karena itu semua indikator 

dalam variabel tersebut dinyatakan valid atau dapat mengukur variabel tersebut.  

 

3.5.2 Uji Reliabilitas  

 Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menunjukkan sejauh mana suatu instrumen 

dapat memberikan hasil yang konsisten. Pengujian reliabilitas ini hanya dilakukan 

terhadap item-item yang valid yang diperoleh melalui uji validitas pada tahap 

sebelumnya. Menurut Ghozali (2013) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Cara yang digunakan untuk menguji 

realiabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah uji statistik Alpha Cronbach dimana 

nilai koefisien Alpha Cronbach dari tiap variabel penelitian harus ≥ 0,6 agar dinyatakan 

Reliabel.  Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan uji reliabilitas dari penelitian 

ini: 

 

Tabel 3.2 Uji Reliabilitas 

No Variabel Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

1 Media Sosial 0.829 RELIABEL 

2 Brand Awareness 0.765 RELIABEL 

3 Keputusan Pembelian 0.724 RELIABEL 

Sumber: Data diolah (2018) 
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Berdasarkan tabel 3.2, setiap pernyataan-pernyataan dari variabel penelitian di 

atas dinyatakan reliabel karena setiap variabel baik variabel bebas maupun variabel 

terikat memiliki nilai koefisien Cronbach Alpha  ≥ 0.6. 

 

3.5.3 Uji Asumsi Dasar 

1.  Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013:155), uji normalitas data digunakan untuk mengetahui 

sampel yang digunakan berasal dari populasi yang sama atau data berdistribusi normal 

atau tidak.. Sampel berdistribusi normal apabila signifikasi > 0,05, sebaliknya dikatakan 

tidak normal apabila  signifikasi < 0,05.  

2.  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika korelasi antara 

variabel independen dengan residual > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas (Ghozali 2013:139). 

3.  Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinieritas ini dapat dilihat 
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dari nilai VIF (Variance Inflation Factor). Apabila nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) < 10 , maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali 2013:105). 

4. Uji Autokorelasi 

Uji Asumsi Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan 

uji Durbin-Watson (d). Jika nilai d mendekati dua, maka tidak terjadi autokorelasi. 

Sebaliknya jika nilai d mendekati nol atau mendekati empat, maka diduga ada korelasi 

positif atau korelasi negatif (Ghozali, 2013:145). 

5. Uji Linieritas 

Menurut Sugiyono (2014:67), Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui 

hubungan linear antara dua variabel. Linearitas dapat diartikan sebagai hubungan yang 

linear antar variabel, yaitu apabila terjadi perubahan pada satu variabel maka variabel 

lain pun akan mengalami perubahan dengan besaran yang sejajar. Kriterianya adalah 

jika nilai sig. < 0,05, maka variabel bebas dan variabel terikat memiliki hubungan yang 

linear. 

 

3.5.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan oleh penulis untuk meramalkan bagaimana 

keadaan variabel dependen apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor 

prediktor dimanipulasi (Sugiyono 2014:275). Persamaan regresi dalam penelitian ini 

dibentuk dari dua variabel bebas, yaitu Media Sosial (x1) dan Brand Awareness (x2) 
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dengan variabel terikat, yaitu Keputusan Pembelian (y), sehingga dapat dibentuk 

persamaan: 

y = a + b1x1 + b2x2 

Keterangan: 

y  = Keputusan Pembelian 

a  = Konstanta 

b1 = Koefisien Regresi media sosial 

x1  = Media sosial 

b2  = Koefisien Regresi brand awareness 

x2  = Brand awareness 

 

3.5.5 Uji-t 

Uji-t disebut juga sebagai uji signifikasi individual yaitu menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Menurut 

Riduwan (2015:126) uji-t digunakan untuk membandingkan atau membedakan apakah 

kedua variabel bebas tersebut sama atau berbeda. Apabila hasil uji-t dengan nilai 

signifikan < 0,05 maka artinya variabel bebas secara individual atau parsial memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 
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3.5.6    Uji Hipotesis F 

  Menurut Priyatno (2014:58) uji ini digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen (X1, X2, ..., Xn) secara simultan berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen (y) atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Signifikan berarti nilai 

signifikasi uji F hitung < 0,05, maka dinyatakan bahwa variabel independen secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

3.5.7   Uji Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R
2
) 

  Menurut Ghozali (2013:97) koefisien determinasi (R
2
) merupakan alat untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R
2
 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas dan sebaliknya jika nilai yang mendekati satu, berarti variabel-

variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel-variabel terikat. 


