
25 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang 

merupakan jenis metode untuk menguji beberapa teori tertentu dengan cara 

meneliti dan menguji hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat. 

Tipe  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian dalam sebuah 

pemecahan masalah yang meneliti sekelompok manusia atau obyek, 

pemikiran atau bahkan kondisi, dimana penelitian ini berusaha 

mendeskripsikan atau membuat gambaran secara sistematis (Noor, 2011) .  

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi digunakan sebagai elemen dari suatu wilayah yang menjadi 

sarana penelitian dari objek penelitian (Noor, 2011). Populasi pada penelitian 

ini adalah member Smart in Pays di Surabaya. Pihak Smart in Pays 

memberikan data pengguna Smart in Pays yang paling banyak berada di kota 

Surabaya dan menunjukan grup Whatssapp “SIP Road to Success” sebagai 

grup whatsapp yang paling aktif dan dapat dijadikan populasi.  

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 

sampel nonprobabilitas. Teknik probabilitas yang digunakan pada penelitian 

ini adalah total sampel. Total sampel merupakan teknik penentuan 

pengambilan sampel sama dengan jumlah populasi (Martono,2011). Dalam 

sampel ini memiliki jumlah sebanyak 47 orang. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data adalah sebuah informasi dari kejadian nyata atau biasa yang disebut 

fenomena yang bisa diwujudkan ukuran berupa angka atau kata–kata. 

Keberadaan data dapat dilisankan secara langsung dan yang tercatat melalui 

media atau perantara. Data primer merupakan data utama yang akan digunakan 

untuk melakukan suatu penelitian (Noor, 2011). Data primer yang akan saya 

peroleh didapat dari kuesioner.  

Pernyataan yang termuat didalam kuesioner dapat dilakukan proses 

skoring berdasarkan terori skala likert dengan keterangan sebagai berikut. 

Menurut  skala likert mempunyai lima kategori dari Sangat Setuju (SS) sampai 

dengan Sangat Tidak Setuju (STJ), dengan skor yang diberi pada setiap skala 

dengan angka sebesar (Sugiyono dalam Prasetyo, 2016): 

1. Sangat setuju diberi skor 5 

2. Setuju diberi skor 4 

3. Kurang setuju diberi skor 3 

4. Tidak setuju diberi skor 2 

5. Sangat tidak setuju diberi skor 1 

Data internal tersedia dan tertulis pada sumber data sekunder, seperti 

pada perusahaan, data internal berupa daftar suatu barang, hasil laporan 

penjualan, data pengiriman barang, dan sebagainya (Burhan, 2011). Data 

internal yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah member 

whatsapp aktif di Surabaya, harga kamar hotel dari aplikasi Smart in Pays dan 
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hasil kuesioner. Data eksternal didapat dari sumber luar seperti data sensus 

penduduk dan data register suatu kegiatan, serta data yang bisa di dapat dari 

lembaga yang aktifitasnya mengumpulkan data (Buthan, 2011). Data eksternal 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari Badan Pusat Statistik, 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Crunchbase.com dan 

Alexa.com.   

Dari beberapa cara pengumpulan data, penelitian saya ini menggunakan 

teknik pengumpulan data kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan pilihan atau 

isian kepada responden dengan harapan responden dapat memberikan respons 

atas daftar pertanyaan tersebut. Kumpulan pertanyaan ini biasanya bersifat 

terbuka, maksudnya jawaban tidak ditentukan sebelumnya oleh penelitian dan 

juga dapat bersifat tertutup. Dalam penelitian ini akan menggunakan 

pertanyaan atau pernyataan bersifat tertutup. Dalam kuesioner juga terdapat 

jenis pertanyaan atau pernyataan, checklist, dan skala. 

3.4 Metode Analisis Data 

Dalam pengujian data terdapat dua jenis variabel yaitu variabel bebsa dan 

variabel terikat. Variabel bebas merupakan sebab yang diperkirakan dari 

beberapa perubahan dalam variabel terikat dan biasanya di notasikan 

dengan simbol X. Menurut Juliansyah Noor (2011) variabel bebas terdiri 

dari tiga tingkatan yaitu: 

1. Variabel tingkat individu 

Membuat keputusan secara individual. 
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2. Variabel tingkat kelompok 

Membuat keputusan secara berkomunikasi/musyawarah bersama  

kepempimpinan atau politik. 

3. Varibel tingkat sistem organisasi 

Proses membuat keputusan dengan menyeleksi, melalui program 

pelatihan, pengembangan, dan metode evaluasi kinerja. Proses ini lebih 

berstruktur di banding tingkat kelompok.  

Dari ketiga variabel tersebut penelitian ini menggunakan variabel 

tingkat individu, dimana pengambilan keputusan dari individu itu sendiri. 

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel bebas yaitu Word of mouth dan 

brand image. Variabel utama yang akan diprediksi dan pasti di pengaruhi 

oleh beberapa faktor atau variabel lain. Variabel ini biasanya di notasikan 

dengan sumbu Y. Dalam penelitian ini variabel Y merupakan keputusan 

pembelian. 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel 

Variabel Indikator Operasionalisasi Pengukuran 

Word of 

mouth (X1) 

1. Menjadi menarik 

2. Mempermudah 

3. Membuat orang bahagia 

4. Menghasilkan  

(Setnovitz, 2012) 

Kegiatan menceritakan 

kepada orang lain dari 

konsumen yang sudah 

menggunakan suatu 

produk atau jasa. 

Skala Likert 

1 – 5 

Brand image 

(X2) 

1. Pengakuan 

2. Reputasi 

3. Afinitas 

(Aaker dalam Wicaksono & 

Seminari, 2016) 

Keyakinan dalam  

penilaian konsumen pada 

merek di pasar. 

Skala Likert 

1 – 5 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

1. Memilih produk sesuai 

kebutuhan atau 

kemauan  

2. Memilih merek pada 

produk 

3. Memilih penyalur untuk 

sampai konsumen 

4. Jumlah pembelian 

produk 

5. Waktu pembelian 

produk 

6. Sistem metode 

pembayaran produk 

(Kotler dan Keller dalam 

Anandari & Napu, 2016) 

Kegiatan konsumen untuk 

mengambil keputusan dari 

dua atau lebih pilihan yang 

dimiliki. 

Skala Likert 

      1– 5 

Sumber: Diolah penulis, 2018 

3.4.1 Uji  Asumsi Klasik 

Sebelum saya melakukan uji linier berganda, perlu melakukan metode 

masyarakat untuk melakukan uji asumsi klasik yang akan digunakan untuk 

mendapatkan hasil terbaik Gholi dalam Conny Permadi et al (2014) tujuan 

pemenuhan asumsi klasik ini dimaksud agar variabel bebas sebagai pengaruh atas 

variabel terkait bisa saling berpengaruh. Persamaan ini diuji menggunakan uji 

asumsi klasik untuk memeriksa error dan memastikan kelayakan dari model yang 

diuji. Pengujian asumsi memiliki beberapa tahap yaitu: 

1. Pengujian Normalitas penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-

smirnov dengan syarat nilai koefisien asmp. Sig lebih besar dari 0,05. 

Apabila nilai Sig lebih dari 0,05 maka  
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model regresi mempunyai residul yang berdistribusi dengan normal. 

2. Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser 

dengan syarat pengambilan keputusan koefisien sig ≥ 0,05. Jika syarat 

tersebut terpenuhi maka model regresi bebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

3. Uji Multikolinearitas memiliki dua syarat nilai VIF dari kedua variabel 

bebas ≤ 10 dan nilai dari tolance dari kedua variabel bebas ≥ 0,1. 

Apabila syarat terpenuhi maka tidak terjadi multikolinieritas yang 

artinya tidak terjadinya korelasi antar variabel independen. 

4. Uji Linearitas memiliki syarat nilai sig. Lineritas <0,05. Apabila syarat 

terpenuhi variabel bebas memiliki hubungan linear terhadap variabel 

terikat. 

3.4.2 Uji Korelasi dan Koefisiensi Determinasi 

Dalam uji ini peneliti menguji dalam 3 tahap, yaitu: 

1. Analisis Korelasi (R) memiliki penjelasan semakin nilai R dekat 

dengan angka satu maka hubungan antar variabel semakin erat 

2. Analisis Koefisien Determinasi (𝑅2) yang akan didapat akan diubah 

kebentuk persentase dan dapat diartikan nilai persentase tersebut 

merupakan besarnya variabel terikat dipengaruhi dalam penelitian ini. 

3. Analisis Adjusted R Square memiliki fungsi yang sama dengan R 

Square akan tetapi kriteria dalam besarnya nilai berbeda. R Square  
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mendapatkan hasil dari seberapa banyaknya variabel bebsa dalam 

suatu penelitian, sedangkan Adjusted R Square bena-benar melihat 

variabel dari kriteria. 

3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini saya menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda. Penggunaan analisis regresi linier berganda berfungsi 

mengetahui gambaran hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen dengan menggunakan dua cara yaitu secara parsial dan secara 

simultan. Analisis regresi linier berganda dilakukan terhadap penelitian 

dengan lebih dari satu variable independen (Word of mouth dan Brand 

image) untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap variabel 

dependen (pengambilan keputusan pembelian), dengan persamaan: 

Y = bo + b1X1 + b2X2+e 

Keterangan: 

Y  :Keputusan Pembelian 

bo : Konstanta 

b1, b2, : Koefisien regresi 

X1 : Word of mouth 

X2 : Brand image 

E :error

Secara bersama-sama akan dilihat Word of mouth dan Brand image terhadap 

keputusan pembelian. 

3.4.4 Uji F 

Langkah-langkah melakukan uji F dalam penelitian ini, adalah sebagai 

berikut: 
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1. Merumuskan Hipotesis 

Ho  : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Word of mouth (X1) dan 

Brand image (X2) secara simultan terhadap pengambilan keputusan 

pembelian. 

H1  :  Ada pengaruh yang signifikan antara Word of mouth (X1) dan Brand 

image (X2) secara simultan terhadap pengambilan keputusan pembelian. 

2. Menentukan Ftabel 

3. Level of significant ( σ ) sebesar 5% = 0,05 

Derajat kebebasan penyebut (dk penyebut) = v1 = k-1 

Derajat kebebasan pembilang (dk pembilang) = v2 = n – k 

Ftabel (0,05;v1;v2) 

4. Menentukan F hitung 

5. Membandingkan Fhitung  dengan Ftabel 

Jika (Fhitung ≥ Ftabel), maka Ho ditolak 

Jika (Fhitung ≤ Ftabel), maka Ho diterima 

3.4.5 Uji t 

Hipotesis kedua sampai dengan kelima dijawab dengan melakukan 

pengujian ini. Uji t diperlukan untuk menguji pengaruh variable independen yaitu 

Word of mouth dan Brand image terhadap variable dependen yaitu pengambilan 

keputusan pembelian. 
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Langkah-langkah melakukan uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan Hipotesis 

Ho  : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Word of mouth (X1) dan 

Brand image(X2) secara parsial terhadap pengambilan keputusan pembelian. 

H1 :  Ada pengaruh   yang   signifikan   antara Word of mouth (X1) dan Brand 

image(X2) secara parsial terhadap pengambilan keputusan pembelian. 

2. Menentukan t  tabel 

Level of significant ( σ ) sebesar 5% = 0,05 

Uji dua sisi = α/2 = 0,05/2 = 0,025 

Derajat kebebasan (dk) = v = n – k 

3. Menentukan t hitung 

4. Membandingkan thitung  dengan ttabel 

a. Jika thitung  >  ttabel  atau  - thitung  <  - ttabel,   maka Ho ditolak 

b. Jika t tabel  ≤  thitung  ≤  ttabel, maka Ho diterima 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Validitas 

 Indeks yang menunjukan alat ukur tersebut digunakan untuk 

mengukur apa yang akan diukur (Noor ,2011). Uji Validitas bertujuan 

untuk mengukur valid tidaknya pertanyaan pertanyaan mengenai indikator. 

Untuk butir pertanyaan yang tidak valid harus di buang sebagai instrumen 
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pertanyaan. Dengan taraf signifinikasi dalam kuesioner sebesar 5% atau 

sebesar 0,05. Pernyataan dinyatakan valid apabila nilai signifikansi kurang 

dari taraf signifikansi yang di tentukan. Uji validitas akan dilakukan 

sampai semua pernyataan telah dinyatakan valid. 

3.5.2 Reliabilitas 

Setelah memiliki hasil dari kuesioner, hal tersebut akan digunakan untuk 

mengukur reliabilitas yang merupakan indeks untuk mengukur sejauh 

mana alat pengukur ini dapat di percaya dan diandalkan (Noor ,2011). 

Penelitian ini menggunakan alat ukur tingkat reliabel suatu variabel 

dengan menggunakan mode cronbach alpha dengan taraf signifikan yang 

digunakan lebih besar atau sama dengan 0,6. Apabila variabel lebih besar 

atau sama dengan 0,6 maka variabel tersebut telah reriabel (Gozhali, 

2009). 
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