
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan 

mengumpulkan data berupa angka. Data yang didapatkan tersebut diolah dan  di 

analisis untuk mendapatkan informasi ilmiah (Nanang, 2011). Penelitian kuantitatif 

merupakan penelitian dimana pengukuran datanya menggunakan statistik yang 

perhitungannya berasal dari sampel responden yang diminta untuk menjawab 

pertanyaan kuesioner yang telah diberikan.  

3.2 Populasi dan Sampel 

Pengertian populasi menurut Sangadji dan Sopiah (2012) populasi merupakan 

objek secara keseluruhan yang ada dalam sebuah penelitian, namun populasi tidak 

hanya berupa objek namun juga bisa berupa subjek. Berdasarkan pengertian populasi 

yang telah disebutkan diatas, maka populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

aktif Universitas Ciputra yang memiliki dan menggunakan mobil Honda dari angkatan. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah keseluruhan yang dimiliki oleh populasi. 

Peneliti tidak bisa meneliti seluruh jumlah populasi jika jumlahnya cukup banyak, 

sehingga peneliti dapat mengambil sampel yang diambil dari populasi (Sangadji & 

Sopiah, 2012). Data yang dipakai dalam penelitian belum tentu merupakan keseluruhan 



dari suatu populasi. Hal ini patut dimengerti mengingat adanya beberapa kendala 

seperti populasi yang tak didefinisikan, adanya kendala biaya, waktu, dan tenaga. 

Dengan alasan tersebut, maka dalam penelitian akhirnya sampel yang digunakan, 

karena sampel merupakan bagian kecil dari populasi (Umar, 2011). Metode 

pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan 

nonprobabilitas dengan dengan teknik insidental mengingat populasi pengguna 

kendaraan mobil Honda dalam penelitian ini tidak dapat dihitung. Bungin (2011) 

mengatakan bahwa teknik sampel insidental merupakan teknik pengambilan sampel 

berdasarkan kebetulan, oleh karena itu siapa saja yang ditemui dan masuk kedalam 

kategori populasi dapat dijadikan sebagai responden dalam penelitian. Responden yang 

didapatkan selama penyebaran kuesioner adalah sebanyak 41 orang. 

Responden yang dapat dijadikan sebagai responden berdasarkan beberapa 

pertimbangan adalah sebagai berikut : 

1) Mahasiswa aktif Universitas Ciputra 

2) Memiliki dan menggunakan mobil Honda 

3.3 Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Pengumpulan Data 

 Penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan jenis kuantitatif, dalam 

penelitian ini pengumpulan data menggunakan data primer dimana peneliti 

mengumpulkan data melalui kuesioner yang diambil langsung dari sumber. Data yang 



didapatkan berupa hasil survei dari kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa 

Universitas Ciputra yang memiliki dan menggunakan mobil Honda melalui google 

form. 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

berupa kuesioner dengan beberapa alternative jawaban. Teknik angket (kuesioner) 

merupakan pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang 

didalamnya terdapat pernyataan dengan harapan responden dapat memberikan respon 

atas daftar pernyataan yang diberikan (Umar, 2011). Model kuesioner yang digunakan 

adalah kuesioner dengan model tertutup dimana alternatif jawaban telah disediakan 

berupa Skala Likert. Dalam Skala Likert disediakan 5 skor pertanyaan yang 

menunjukan jenjang terendah ada dalam skala angka 1, dan pernyataan dengan jenjang 

tertinggi ada dalam skala angka nomor 5. Penilaiannya sebagai berikut : Sangat Tidak 

Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), Sangat Setuju (5). 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

 Variabel Definisi Operasional 

Variabel 

Indikator Variabel 

Kepuasan Pelanggan  (Daryanto & Setyobudi, 

2014) dalam bukunya 

menyatakan bahwa 

kepuasan pelanggan 

merupakan sebuah 

perasaan puas yang 

didapatkan oleh pelanggan 

karena mendapatkan 

sebuah nilai dari produk 

atas jasa yang diberikan 

kepada mereka. 

- Kualitas produk 

- Harga 

- Kualitas pelayanan 

- Biaya dan kemudahan 

Keputusan Pembelian Keputusan pembelian 

konsumen dipengaruhi 

oleh beberapa faktor 

diantaranya faktor 

kebudayaan, yang menjadi 

penentu dan perilaku yang 

paling mendasar. Selain 

faktor budaya faktor sosial, 

faktor pribadi, dan 

psikologi juga menjadi 

faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian 

(Vinna, 2015) 

- Pengenalan masalah 

- Penilaian berbagai 

macam informasi 

yang terkumpul 

- Keputusan pembelian 

- Evaluasi setelah 

pembelian 

 

 



3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1  Analisis Regresi Linier Sederhana 

 Nazir (2014) menyatakan bahwa analisis linier sederhana adalah sebuah 

analisis yang menyangkut variabel independen dan sebuah variabel dependen. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk menghitung 

besar variabel kepuasan pelanggan terhadap keputusan pembelian mobil Honda pada 

mahasiswa UC. Formulasi untuk regresi  linier sederhana adalah:  Y = α + bX 

Dimana : 

Y = Variabel keputusan pembelian 

X = Variabel kepuasan pelanggan 

α  = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

3.4.2  Uji t 

 Sujawerni (2015) menyebutkan bahwa uji t merupakan regresi parsial 

individual  yang digunakan untuk mengetahui variabel X secara individual 

mempengaruhi variable Y, Jika g=signifikan <0,05 maka Ho diterima dan Ho akan 

ditolak jika signifikan >0.05 

 

 



 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Uji Validitas 

Sangadji dan Sopiah  (2012) mengatakan validitas adalah kebenaran suatu 

pemikiran bahwa pemikiran benar-benar dilakukan. Untuk menguji validitas dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan pearson correlation. Arikunto, (2009) 

mengatakan bahwa secara mendasar validitas adalah keadaan yang menunjukan atau 

menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang 

akan diukur. Jika nilai signifikan perhitungan yang didapatkan <0,05 maka dinyatakan 

valid.  

3.5.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas memiliki pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data ketika instrument tersebut sudah cukup baik. 

Suatu alat ukur yang stabil pengukurannya tidak akan berubah dan dapat dipercaya 

karena selalu memberikan hasil yang serupa (Sangadji & Sopiah, 2012). Untuk 

menguji reliabilitas, peneliti menggunakan Cronbach’s alpha dengan pengukuran 

dikatakan reliabel apabila memiliki nilai >0,6 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


