BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan
format deskriptif. Menurut Bungin (2013) dalam penelitian kuantitatif, kedalaman
data tidak terlalu dititikberatkan, yang paling penting adalah dapat mencetak data
sebanyak mungkin dari populasi yang luas. Penelitian kuantitatif memiliki
populasi yang besar, namun populasi tersebut dapat dengan mudah dianalisis,
baik menggunakan rumus statistik maupun komputer. Tujuan dari penelitian
kuantitatif dengan format deskriptif yaitu untuk menerangkan dan menyimpulkan
berbagai macam kondisi, berbagai macam situasi, atau berbagai jenis variabel
yang muncul di masyarakat yang telah menjadi objek dari penelitian tersebut
sesuai dengan apa yang telah terjadi. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel
yaitu sebagai berikut;
1) Variabel independen (X) dalam hal ini adalah media sosial.
2) Variabel dependen (Y) dalam hal ini adalah keputusan pembelian.
3.2 Populasi dan Sampel
3.2.1 Populasi
Populasi penelitian adalah objek dari keseluruhan penelitian dalam bentuk
manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup,
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dll, dimana objek tersebut bisa dijadikan untuk sumber data penelitian (Bungin,
2013). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 40 pelanggan Royale
Hat Co yang sudah membeli topi pada bulan oktober 2018, karena dalam setahun
yaitu dari oktober 2017 hingga oktober 2018 angka penjualan tertinggi pada bulan
oktober 2018 yaitu 68 topi. Sehingga kita dapatkan populasi yang ada untuk
penelitian yaitu semua pelanggan Royale Hat Co yang membeli topi.
3.2.2 Sampel
Sampel adalah untuk mewakili keseluruhan dari populasi yang ada.
Pengambilan sampel yaitu dengan mengambil sampel total (Bungin, 2013).
Menurut Sugiyono (2014) sampel total adalah metode untuk menentukan sampel
jika seluruh dari anggota populasi digunakan untuk menjadi sampel. Sehingga
total sampel yang diambil sebanyak 40 orang pembeli produk Royale Hat co.
Jumlah sampel sebanyak 40 orang pelanggan Royale Hat Co tersebut telah
mempresentasikan populasi secara keseluruhan.
3.3 Metode Pengumpulan Data
Menurut Bungin (2013) metode pengumpulan data adalah instrumen
pengumpulan data, metode pengumpulan data tersebut akan menentukan apakah
penelitian tersebut berhasil atau tidak. Dalam penelitian ini metode pengumpulan
data yang digunakan adalah kuesioner yang akan diberikan kepada responden
yang sudah ditentukan yaitu pelanggan yang telah membeli produk Royale Hat
Co. Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data primer.

17

3.3.1 Data Primer
Menurut Bungin (2013) mengatakan bahwa data primer adalah data yang
sumbernya diambil dari sumber pertama di lapangan. Data primer diambil dengan
menggunakan metode kuesioner yang disebarkan kepada sampel yang sudah
ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan bentuk kuesioner
tertutup. Metode pengumpulan data dengan kuesioner menggunakan skala Likert.
Menurut Ghozali (2013) memerlukan skala Likert untuk mengukur sikap,
pendapat, personalitas, menggambarkan kehidupan dan luang lingkup seseorang.
Namun saat ini, skala Likert juga digunakan untuk mengukur emosi, kebutuhan
personal, personalitas, dan penggambaran pekerjaan. Skala Likert dibagi dalam
lima pilihan jawaban, yaitu:
1) Skala 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)
2) Skala 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS)
3) Skala 3 untuk jawaban Netral (N)
4) Skala 4 untuk jawaban Setuju (S)
5) Skala 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS)
3.4 Metode Analisis Data
Penelitian ini akan menggunakan satu variabel independen dan satu
variabel dependen, dengan model analisis sebagai berikut:
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Media Sosial (X)

Keputusan Pembelian (Y)

Gambar 3.1 Model Analisis
Sumber: Diolah peneliti, 2018

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
3.4.1 Analisis Regresi Linier Sederhana
Menurut Sugiyono (2011) yang mendasari regresi linier adalah hubungan
fungsional atau kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.
Melibatkan satu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) untuk pengukuran
dalam pengaruh ini, yang dinamakan analisis regresi linier sederhana dengan
rumus Y= a+bX. Nilai “a” adalah konstanta dan nilai “b” adalah koefisien regresi
untuk variabel X. Untuk mendapatkan hasil perhitungan, pengujian dilakukan
dengan menggunakan software statistik yaitu SPSS 22 for windows. Dalam
penelitian ini menggunakan rumus:
Y=a+ bX
Keterangan :
Y : Keputusan Pembelian
a: Konstanta (nilai Y apabila X=0)
b: Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
X: Media Sosial
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3.5 Validitas dan Reliabilitas
3.5.1 Uji Validitas
Instrumen akan dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan
untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, jika ditemukan kesamaan antara
data yang terkumpul dengan data sesunguhnya maka hasil penelitian tersebut
dikatakan valid. Menurut Martono (2011) masalah validitas dapat muncul saat
peneliti mendefinisikan data atau cara perhitungan dalam pengolahan data secara
berbeda. Metode yang digunakan adalah pearson correlation, dimana apabila
terdapat nilai signifikansi < dari 0,05 maka data dianggap valid (Priyatno, 2014)
3.5.2 Uji Reliabilitas
Uji realibilitas digunakan jika ingin melihat konsistensi dari alat ukur yang
kerap menggunakan kuesioner, untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini
menggunakan metode Cronbach’s Alpha, dimana apabila nilai Cronbach’s Alpha
> dari 0,6 maka instrumen kuesioner dianggap reliabel (Priyatno, 2014).
3.6 Definisi Operasional Variabel
Indikator media sosial dan keputusan pembelian yang digunakan:
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel

Indikator

Media Sosial

a. Instagram

Menurut Zarrella (2010) mengatakan

b. Line@

bahwa media sosial adalah situs web
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yang menjadi wadah untuk orang-orang
dapat melakukan komunikasi dengan
teman mereka, baik teman yang mereka
kenal secara offline atau hanya teman
online saja.
Keputusan Pembelian

a. Kebutuhan dan keinginan dari

Menurut Kotler dan Keller (2016)
mengatakan

bahwa

keputusan

suatu produk
b. Minat dari suatu produk

pembelian adalah wujud dalam memilih

c. Melakukan pembelian produk

dan meminati suatu produk dari merek

d. Keputusan pembelian ulang

yang

paling

disenangi

diantara

sejumlah merek yang berbeda.
Sumber: Diolah peneliti, 2019
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