
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Dalam 

penelitian ini, data yang diperoleh berupa jawaban responden atas kuesioner 

berupa data kuantitatif. Agar dapat dilakukan analisa dengan metode 

kuantitatif, data tersebut harus diolah dengan membuat skor dan skala 

pengukuran. 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian konklusif 

kausal. Penelitian konklusif adalah penelitian yang memberikan kesimpulan 

pada akhir penelitiannya (Ariestonandri, 2006:30). Menurut Malhotra et. al. 

(2008:66), penelitian konklusif menguji hipotesis spesifik dan 

mengidentifikasi hubungannya. Hasil dari jenis penelitian ini digunakan 

sebagai masukan untuk melakukan pengambilan keputusan. 

Menurut Ariestonandri (2006:31), penelitian kausal  merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan pada akhir 

penelitian dan mengidentifikasi hubungan sebab–akibat dari variabel-

variabel kasus pemasaran. Dalam hal ini, faktor psikologis menyebabkan 

terjadinya keputusan pembelian sepeda motor di Toko PRIMA MOTOR 

Kalabahi. Jenis penelitian ini menggunakan satu atau lebih variabel dan 

menguji hubungan sebab akibat dari variabel bebas dan terikat (Maholtra et. 

al., 2008:69, 74). 
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3.2 POPULASI DAN SAMPEL  

Populasi secara umum merupakan setiap kelompok entitas lengkap 

yang mempunyai kesamaan dalam karakteristik dan memiliki elemen 

populasi atau anggota individual dari populasi itu sendiri (Sarwono, 

2008:124). Populasi yang akan diteliti adalah konsumen Toko PRIMA 

MOTOR Kalabahi-NTT periode Juli sampai dengan Desember 2009.  

Populasi dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam populasi 

berhingga karena dapat diperkirakan jumlahnya (Ariestonandri, 2006:94). 

Populasi ini diambil karena kesesuaiannya dengan relevansi pada 

perusahaan peneliti. Selain itu, hal ini juga mempermudah peneliti untuk 

memperoleh data secara lengkap. 

Sampel adalah suatu bagian kecil dari populasi (Ariestonandri, 

2006:93). Teknik sampel yang akan digunakan adalah probabilitas yaitu 

simple random sampling. Teknik probabilitas merupakan cara pengambilan 

sampel dimana setiap unit populasi memiliki peluang yang sama untuk 

diambil sebagai sampel sehingga karakteristik populasi dapat 

direpresentasikan sampel cukup kuat (Ariestonandri, 2006:96). Sedangkan, 

teknik simple random adalah pengambilan unit populasi secara acak menjadi 

sampel seperti pengundian atau pengocokan dalam arisan.  

Jumlah populasi konsumen perusahaan peneliti dari bulan Juli 

sampai dengan Desember 2009 adalah 132 orang. Ukuran sampel ditentukan 

dengan menggunakan rumus Slovin. Rumus ini digunakan untuk 

menentukan berapa minimal sampel yang diperlukan jika ukuran populasi 
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diketahui dengan pasti. Rumus ini menggunakan kombinasi tingkat 

ketepatan, tingkat kepercayaan, dan tingkat keanekaragaman (Sarwono, 

2008:142). 

Rumus Slovin adalah sebagai berikut. 

 

 

Dimana: n  =  ukuran sampel 

 N =  ukuran populasi 

e   = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel 

Dengan kelonggaran ketidaktelitian sebesar 5%, maka diperoleh 

jumlah minimal sampel yang harus diambil dalam penelitian ini adalah 

99,25 dan dapat dibulatkan ke atas menjadi 100 orang.  

 

n =  N       
1 + N e2

3.3 DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL 

Variabel penelitian adalah karakteristik, sifat, simbol, atau atribut yang 

diukur, yang kepadanya diberi nilai (Simamora, 2005:3). Berikut  ini adalah 

variabel dalam penelitian ini. 

1.Motivasi, yaitu suatu proses yang berupa kekuatan yang mengarahkan 

dalam diri seseorang yang memaksanya untuk bertindak seperti yang 

mereka lakukan. Motivasi timbul karena adanya tekanan karena adanya 

kebutuhan yang belum terpenuhi. 
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a. Kebutuhan akan kekuasaan 

Tingkat hasrat seseorang untuk mengendalikan lingkungannya. 

b. Kebutuhan akan hubungan 

Tingkat hasrat seseorang untuk bertemanan, diterima, dan memiliki. 

c. Kebutuhan akan prestasi  

Tingkat hasrat seseorang untuk menjadikan prestasi sebagai tujuan 

utamanya. 

2.Persepsi, proses yang rumit, yang karenanya setiap orang menerima, 

memilih, mengolah, dan menginterpretasikan rangsangan atau informasi 

untuk membentuk sebuah gambaran yang berarti tentang dunianya. 

a. Perhatian yang selektif 

Tingkat perhatian konsumen terhadap rangsangan yang diberikan. 

b. Gangguan yang selektif 

Tingkat kesesuaian pemikiran konsumen dengan rangsangan yang 

diberikan. 

c. Ingatan kembali yang selektif 

Tingkat ingatan kembali konsumen terhadap rangsangan yang 

diberikan. 

3.Pembelajaran, sebuah proses melalui suatu pengalaman berupa perubahan 

isi atau pengaturan ingatan jangka panjang yang relatif tetap dan 

karenanya manusia memperoleh pengetahuan akan pembelian dan 

konsumsi dan pengalaman lainnya yang mereka aplikasikan dalam 

perilaku terkait di masa yang akan datang. 
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a. Pembelajaran melalui menghafal 

Tingkat efektifitas penyampaian rangsangan melalui pembelajaran 

dengan pengetahuan akan produk. 

b. Pembelajaran dengan cara merasa mengalami 

Tingkat efektifitas penyampaian rangsangan melalui pembelajaran 

dengan merasa mengalami. 

c. Pembelajaran dengan mengungkapkan alasan 

Tingkat efektifitas penyampaian rangsangan melalui pembelajaran 

dengan mengungkapkan alasan. 

4.Kepercayaan dan Sikap, evaluasi, perasaan, dan kecenderungan konsisten 

yang bersifat relatif untuk berlaku suka atau tidak suka secara keseluruhan 

terhadap suatu obyek yang dipegang teguh oleh seseorang. 

a. Kualitas produk 

Evaluasi suka atau tidak suka terhadap kualitas produk sepeda motor 

Honda. 

b. Desain produk 

Evaluasi suka atau tidak suka terhadap desain produk sepeda motor 

Honda. 

c. Simbol 

Evaluasi suka atau tidak suka terhadap simbol atau ikon sepeda motor 

Honda. 

d. Bonus 

Evaluasi suka atau tidak suka terhadap bonus dari PRIMA MOTOR. 
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e. Dealer  

Evaluasi suka atau tidak suka terhadap dealer PRIMA MOTOR secara 

keseluruhan. 

f. Layanan 

Evaluasi suka atau tidak suka terhadap layanan PRIMA MOTOR.  

5.Keputusan Pembelian, keputusan hasil perilaku (baik mental maupun 

fisik) dan proses yang terlibat ketika seseorang atau suatu kelompok 

mencari, memilih, membayar, membeli, menggunakan, mengevaluasi, atau 

membuang suatu produk, jasa, ide, atau pengalaman yang mereka harap 

dapat memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka, serta dampak proses-

proses tersebut terhadap konsumen dan masyarakat. 

a. Faktor Kultural 

Terdiri dari budaya, sub-budaya, dan kelas sosial. 

b. Faktor Sosial 

Terdiri dari referensi kelompok, keluarga, peran, dan status. 

c. Faktor Personal 

Terdiri dari usia, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, dan 

kepribadian. 

d. Faktor Psikologi 

Terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan, dan sikap. 

 Walaupun dalam penelitian ini hanya menguji hubungan antara 

Faktor Psikologi terhadap Keputusan Pembelian, dalam mengidentifikasi 

variabel Keputusan Pembelian faktor kultural, sosial, dan personal juga 
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diikutsertakan. Hal ini dikarenakan keputusan pembelian dibentuk dari 

keempat faktor diatas. Jadi, penggunaan faktor-faktor pembentuk keputusan 

pembelian bukan ditujukan untuk menguji hubungan masing-masing faktor 

terhadap keputusan pembelian, namun hanya untuk menciptakan nilai dari 

keputusan pembelian itu sendiri. 

 

3.4 PROSEDUR ATAU PENGUMPULAN DATA 

3.4.1 JENIS DAN SUMBER DATA 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

data kuantitatif maupun kualitatif. Data kualitatif yang digunakan 

adalah data yang berkaitan dengan karakteristik umum masyarakat 

Kalabahi dan kondisi persaingan dealer sepeda motor di Kalabahi. 

Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data internal perusahaan 

dan data yang akan diperoleh dari hasil isian kuesioner responden. 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Data primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh dari sumber 

pertama, yang secara teknis penelitian disebut responden 

(Sarwono, 2008:153). Data primer dalam penelitian ini berupa 

hasil isian kuesioner oleh responden yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini. 

2. Data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia sehingga hanya perlu 

dicari dan dikumpulkan saja. Data sekunder ini berfungsi untuk 
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mendukung data primer. Oleh karena itu, data sekunder tidak dapat 

digunakan sebagai satu-satunya sumber informasi untuk 

menyelesaikan masalah penelitian (Sarwono, 2008:158). Data 

sekunder dalam penelitian ini berupa data internal perusahaan 

Toko PRIMA MOTOR dan data eksternal yang didapat dari buku, 

jurnal, dan internet. 

 

3.4.2 PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

membagikan kuesioner untuk diisi oleh responden secara langsung. 

Keunggulan teknik ini adalah keakuratan informasi yang diperoleh dan 

data tersebut diperoleh langsung dari orang-orang yang dimintai 

informasi (Sarwono, 2008:157). Kuesioner yang dibagikan merupakan 

kuesioner tertutup dengan menggunakan skala Likert. 

 

3.5 ANALISA DATA 

Skala pengukuran akan dikatakan valid jika skala tersebut mengukur 

apa yang seharusnya diukur (Sarwono, 2008:85). Pengujian validitas dalam 

penelitian ini akan menggunakan metode product moment dari Pearson. 

Reliabilitas mengacu pada adanya konsistensi dan stabilitas nilai 

hasil skala pengukuran tertentu. Reliabilitas berkonsentrasi pada masalah 

akurasi pengukuran dan hasilnya (Sarwono, 2008:86). Pengukuran 
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reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan tes Cronbach Alpha. 

Pengujian validitas dan reliabilitas ini menggunakan software SPSS 17.0. 

Penelitian ini menggunakan analisa regresi berganda. Analisa regresi 

berganda digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara variabel 

bebas dan terikat (Ariestonandri, 2006:152). Dalam analisa ini diperlukan 

adanya lebih dari satu variabel bebas. Baik variabel bebas maupun terikat 

harus berupa data metrik. 

Rumus yang digunakan dalam analisia regresi berganda adalah 

sebagai berikut. 

 

Dimana: 

Y : keputu

a : bilang

 b1-4 : koefis

 X1 : variab

 X2 : variab

 X3 : variab

 X4 : variab

 e : standa

Untuk me

akan dilakukan

menyatakan baik

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 
san pembelian  

an konstan 

ien regresi variabel bebas 

el motivasi 

el persepsi 

el pembelajaran 

el kepercayaan dan sikap 

r eror 

ngetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, 

 pengujian hipotesis. Pengujian ini berguna untuk 

 / tidaknya suatu persamaan regresi.  
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a. Uji t 

Digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh suatu variabel 

independen (individual) menjelaskan suatu variabel dependen. Uji ini 

disebut juga Uji Signifikansi Individual. Apabila hasil uji t-hitung lebih 

besar dari t-tabel, berarti variabel independen cukup signifikan untuk 

menjelaskan variabel dependen. 

b. Uji F 

Digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel 

independen dalam model secara bersama-sama (simultan) menjelaskan 

satu variabel dependen. Uji ini disebut juga Uji Signifikansi Simultan. Jika 

hasil uji F-hitung lebih besar dari F-tabel, berarti variabel independen 

cukup signifikan secara simultan dalam model untuk menjelaskan variabel 

dependen. 

Analisa regresi berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika 

model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan asumsi 

klasik.  Ada lima uji asumsi yang harus dilakukan terhadap suatu model 

regresi tersebut yaitu uji normalitas, autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji 

heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Sebagai dasar 

bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka model regresi 
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dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada. Penelitian ini akan 

menggunakan pengujian normalitas model regresi dengan analisis grafik 

(normal P-P plot). 

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Jika terjadi 

korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pendeteksian  gejala 

autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (DW 

test). 

c. Uji Multikolinearitas

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas, 

karena jika hal tersebut terjadi maka variabel-variabel tersebut tidak 

ortogonal atau terjadi kemiripan. Variabel ortogonal adalah variabel 

bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas bernilai nol.  

Uji ini dilakukan untuk menghindari kebiasan dalam proses 

pengambilan keputusan mengenai pengaruh parsial masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mendeteksi 

apakah terjadi problem multikolinearitas dapat melihat nilai variace 

inflation factor (VIF). 
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d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance tetap maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda maka terjadi problem 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homoskesdatisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan cara melihat 

scatter plot (nilai prediksi dependen ZPRED dengan residual SRESID). 
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