
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode deskriptif 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015) penelitian kuantitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme yaitu dengan memandang realitas 

atau gejala atau fenomena yang dapat diklarifikasikan, yang digunakan dalam 

meneliti terhadap sampel dan populasi penelitian, yang pengumpulan datanya 

dilakukan dengan cara memanfaatkan instrumen penelitian yang dipakai. Untuk arti 

dari pendekatan deskriptif sendiri dalam sebuah penelitian adalah untuk mengetahui 

adanya variabel mandiri, didalam satu variabel atau lebih tanpa menghubungkan 

atau membandingkannya dengan variabel lain. 

3.2 Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan unit atau individu dalam 

ruang lingkup yang akan diteliti. Populasi dari penelitian ini merupakan konsumen 

dari Visi Optikal di bulan Juli hingga September tahun 2018 yaitu sebanyak 351 

konsumen daerah Surabaya Barat karena konsumen dari Visi Optikal ini mayoritas 

berdomisili di daerah Surabaya Barat. Kemudian peneliti memilih konsumen bulan 



 

Juli hingga September karena terjadi penurunan yang cukup drastis dalam data 

omzet penjualan di Visi Optikal. 

3.3  Sampel Penelitian 

Sampel menurut Sugiyono (2012) adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang populasi miliki. Sampel dapat diartikan sebagai anggota dari 

populasi yang dipilih dengan memakai prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat 

mewakili populasi. Peneliti menggunakan teknik probability sampling dalam 

teknik sampling area menurut Sugiyono (2012) merupakan teknik sampling daerah 

yang digunakan untuk menentukan sampel apabila objek yang diteliti atau sumber 

data sangat luas. Jadi, untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan 

sumber data, maka pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang sudah 

ditetapkan. Karena populasi masih belum diketahui maka pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan rumus dari Slovin sebagai berikut:  

Rumus Slovin: 

 
N

1+(N x e2)
 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e = Batas kesalahan maksimal yang ditolerir dalam sampel (5%) 

n  = 
351

1+(351 x 0,052)
 

    = 
351

1+(351 x 0.0025)
        



 

    = 
351

1+0,8775  
   

    = 
351

1.8775
 

    = 186,95 = 187 sampel 

Melalui perhitungan rumus Slovin diatas, dapat dilihat bahwa jumlah sampel yang 

akan diteliti adalah sebanyak 187 sampel.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan peneliti adalah data primer atau 

sekunder. Menurut Sugiyono (2015) data primer adalah suatu hal yang dibutuhkan 

oleh seorang peneliti dimana data dapat diperoleh secara langsung di lapangan 

sebagai obyek penulisan. Data primer ini bisa didapat oleh peneliti melalui 

kuisioner yang dibagikan kepada pembeli di Visi Optikal. Kuisioner menurut 

Sugiyono (2015) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Kuisioner ini memiliki kelebihan dalam mencari informasi yang efektif sesuai 

dengan tujuan penelitian. Kemudian untuk data sekunder dalam penelitian ini 

didapat melalui kepustakaan, seperti referensi, teori, dan juga penelitian terdahulu.   

Jenis skala yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. 

Skala Likert menurut Ir. Syofian Siregar (2011) adalah sebuah skala yang dapat 

digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, dan persepsi seseorang tentang suatu 

objek atau fenomena tertentu. Dengan memakai skala Likert, variabel yang diukur 

dijabarkan melalui variabel menjadi dimensi, dimensi menjadi indikator, dan 

indikator dijabarkan menjadi sub indikator yang pada akhirnya dapat diukur. Sub 



 

indikator kemudian dapat dijadikan tolak ukur untuk membuat suatu pernyataan 

atau pertanyaan yang dijawab oleh responden. Indikator penelitian ini dimulai dari 

skala 1-5, yaitu 1 untuk sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk netral, 4 

untuk setuju, 5 untuk sangat setuju.  

3.5 Metode Analisis Data 

Terbentuknya sikap konsumen terhadap suatu produk membuat konsumen 

bebas memutuskan produk mana yang mereka suka atau tidak suka. Hal ini sangat 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan tindakan pembelian, 

sehingga sikap konsumen merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi 

perilaku pembelian. Kategori yang akan diamati dalam penelitian ini adalah 

kegiatan bauran komunikasi pemasaran Visi Optikal, yaitu: 

a) Periklanan 

b) Promosi penjualan 

c) Pemasaran langsung 

d) Hubungan masyarakat 

e) Penjualan personal 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator 

Advertising 

(X1) 

Menurut Chitty (2015), 

advertising merupakan 

bentuk komunikasi 

pemasaran berbayar dalam 

bentuk media cetak, siaran, 

digital, dan media umum 

lainnya. 

 Visi Optikal pernah 

melakukan promosi di sosial 

media Instagram dalam fitur 

sponsored. 

 Visi Optikal melakukan 

endorsement kepada 

selebgram yaitu “Abibayu” 

untuk menambah jumlah 

konsumen. 

Sales 

Promotion 

(X2) 

Menurut Kotabe & Helsen 

(2014), sales promotion 

adalah kumpulan alat 

 Visi Optikal memberikan 

voucher diskon kepada 

konsumen yang memiliki 



 

insentif jangka pendek yang 

menyebabkan terjadinya 

penjualan. 

pembelian minimal 

Rp.300.000 

 Visi Optikal bekerjasama 

dengan Badan 

Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS)  Kesehatan  

untuk memudahkan 

konsumen kelas bawah agar 

mendapatkan harga khusus. 

Pemasaran 

Langsung 

(X3) 

Menurut Kotler & Keller 

(2009), pemasaran langsung 

itu seperti promosi melalui 

telepon, online, dan secara 

pribadi. 

 

 Visi Optikal menggunakan 

dua akun media sosial 

Instagram dengan nama 

yang berbeda. 

@vision_glasses berisi 

mengenai foto produk dan 

disajikan dalam bentuk 

online shop. Kemudian 

@visioncare_optik 

merupakan Instagram resmi 

Visi Optikal yang berisi 

mengenai promo-promo 

yang ada di toko. 

 Visi Optikal akan 

memberikan pembersih 

lensa untuk setiap konsumen 

yang follow social media 

Visi Optikal. 

Penjualan 

Personal 

(X4) 

Menurut Kotler & Keller 

(2016), penjualan personal 

adalah interaksi tatap muka 

dengan calon pembeli yang 

bertujuan untuk melakukan 

penjualan. 

 Visi Optikal melakukan 

pemasaran secara langsung 

(presentasi dan demonstrasi) 

di perusahaan seperti BCA, 

PLN, dan juga beberapa 

kampus seperti Universitas 

Ciputra dan juga Universitas 

Pelita Harapan. 

 Memberikan garansi selama 

1 tahun untuk setiap 

pembelian frame apapun. 

Hubungan 

Masyarakat 

(X5) 

Menurut Hermawan (2012), 

hubungan masyarakat dari 

perusahaan adalah dengan 

meningkatkan citra 

perusahaan, pengetahuan 

dan pengertian, dan 

menciptakan ketertarikan 

 Visi Optikal melakukan 

selfie-contest kepada 

konsumen dengan cara 

upload foto selfie di 

Instagram mereka dengan 

kacamata yang ada di Visi 

Optikal, kemudian 

menggunakan hashtag 



 

penerimaan dan simpati dari 

masyarakat. 

#visioncareselfiecontest dan 

tag @visioncare_optik untuk 

mendapatkan potongan 

harga sebesar 10% setiap 

pembelian produk. 

 Visi Optikal memberikan 

kepada konsumen periksa 

mata gratis. 

Keputusan 

Pembelian 

Menurut Kotler dalam 

jurnal Habibah et al., (2016) 

adalah proses yang terjadi 

pada konsumen ketika 

memtuskan untuk membeli, 

seperti apa yang dibeli 

dimana dan bagaimana ia 

membelinya. 

 Visi Optikal mengadakan 

kegiatan menukarkan 

kacamata lama yang 

merupakan produk dari Visi 

Optikal dengan kacamata 

baru untuk mendapatkan 

diskon khusus. 

 Belum ada kegiatan terkait 

lainnya. 
Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018 

 

Tabel diatas ini menunjukkan beberapa variabel yang akan digunakan dalam 

penelitian preferensi konsumen ini. Dengan total lima variabel yang akan diuji dan 

diurutkan untuk mengetahui preferensi konsumen. Untuk mengetahui bagaimana 

preferensi konsumen terhadap bauran komunikasi pemasaran yang dilakukan Visi 

Optikal, peneliti menggunakan cara pembobotan. Pembobotan ini digunakan untuk 

mendapatkan nilai pembobotan dan kemudian mencari hasil rata-rata jawaban 

konsumen terhadap setiap indikator kegiatan dalam bauran komunikasi pemasaran 

yang kemudian akan diurutkan menjadi preferensi konsumen. Ada beberapa 

langkah-langkah pembobotan yang harus dilakukan, yaitu: 

1) Memberi bobot untuk setiap pilihan 

  Melalui konsep dasar skala Likert, variabel yang dinilai paling tinggi 

akan diberikan peringkat 5 dan yang paling rendah akan dinilai rangking 1. 

Dalam melakukan preferensi ini maka skor tersebut harus di konversikan 



 

atau mengubah nilai sistem pada skala Likert ke nilai satuan lain yaitu 

dengan cara peringkat 5 diberi bobot 1 dan peringkat 1 akan diberi bobot 5. 

Tabel 3. 2 Pembobotan  

Skala Likert Bobot preferensi 

1 5 

2 4 

3 3 

4 2 

5 1 
Sumber: (Siregar, 2011) 

2) Menghitung rata-rata melalui jawaban 

  Selanjutnya, setelah melakukan pembobotan pada setiap variabel, 

peneliti menghitung rata-rata melalui jawaban dari indikator kegiatan yang 

sudah didapatkan melalui hasil kuisioner. Penghitungan rata-rata ini 

dilakukan dengan menggunakan rumus mean. Arti dari mean menurut 

Sugiyono (2012) adalah sebuah teknik penjelasan kelompok dimana 

memiliki dasar nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata bisa didapat 

dengan menjumlahkan seluruh data individu ke dalam kelompok, kemudian 

dibagi dengan jumlah individu yang ada dalam kelompok itu. Dalam 

menilai variabel X dan variabel Y, maka analisis yang digunakan didasarkan 

pada rata-rata (mean) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata ini bisa 

didapat dengan menjumlahkan dari keseluruhan pada setiap variabel, lalu 

setelah itu dibagi dalam jumlah responden. Rumus rata-rata (mean) yang 

dikutip oleh Sugiyono (2015) adalah sebagai berikut:  

Keterangan :  

Me = Mean (Rata-rata)  

∑ = Epsilon (jumlah)  



 

xi = Nilai x ke i sampai ke n  

n = Jumlah Individu 

 Mean = 
∑×

𝑛
 

3) Mengurutkan variabel dengan bobot rata-rata 

  Setelah mendapat rata-rata dari setiap variabel penelitian, langkah 

selanjutnya yaitu mengurutkan dari variabel beserta dengan bobot rata-rata 

yang terbesar dimana akan menempati peringkat paling akhir, lalu untuk 

yang terkecil akan menempati peringkat paling tinggi untuk mendapatkan 

preferensi konsumen. 

3.6 Uji Validitas  

Uji validitas menurut Priyatno (2014) digunakan untuk mengukur seberapa 

valid sebuah kuisioner dan seberapa jauh pengukuran dapat bekerja sesuai dengan 

yang dikehendaki. Sebuah kuisioner dinyatakan valid jika terdapat korelasi yang 

signifikan dengan total skornya. Peneliti menggunakan SPSS dengan metode 

korelasi pearson, yaitu dengan kriteria menggunakan Pearson Product Moment (r) 

pada tingkat signifikansi 0,05 untuk pengujian validitas dalam penelitian. Jika 

signifikansi kurang dari 0,05 maka item menjadi valid, namun jika siginifikansi 

lebih dari 0,05 maka item menjadi tidak valid.   

3.7 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa konsisten alat ukur 

yang biasanya menggunakan kuisioner menurut Priyatno (2014). Dengan kata lain, 

uji reliabilitas ini berfungsi untuk membuktikan suatu konsistensi dan stabilitas dari 



 

suatu skor dalam skala pengukuran. Jika dikaitkan dengan penelitian dalam 

kuisioner, kuisioner akan dikatakan reliable dan handal jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas 

dalam penelitian ini dilakukan dengan formula Cronbach’s Alpha, jika Cronbach’s 

Alpha lebih dari 0,6 maka skala pengukuran dinyatakan reliabel.  

Tingkatan koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha dapat diketahui melalui 

tabel 3.3 dibawah ini : 

Tabel  3.3 Tingkat Reliabilitas Cronbach's Alpha 

Cronbach’s Alpha Tingkat Reliabilitas 

0,00 – 0,199 Kurang Reliabel 

0,20 – 0,399 Agak Reliabel 

0,40 – 0,599 Cukup Reliabel 

0,60 – 0,799 Reliabel 

0,80 – 1,000 Sangat Reliabel 

   Sumber: Sugiyono (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 


