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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1   Jenis Penelitian 

  Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Riadi (2016) 

penelitian kuantitatif adalah pengumpulan data numerik untuk menjelaskan satu 

fenomena tertentu. Dalam penelitian kuantitatif memiliki variabel dimana 

variabel tersebut dapat diukur, diproses, dan dianalisis sehingga dapat 

mengetahui kebenaran hasil penelitian. 

 3.2   Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah penggabungan dari seluruh elemen yang berbentuk hal, 

peristiwa, atau individu yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi 

pusat perhatian seorang peneliti (Riadi, 2016). Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah masyarakat yang sudah pernah menjadi konsumen hampers 

hantaran yang tinggal di Surabaya, yang mana jumlah populasinya belum 

diketahui secara pasti atau disebut sebagai populasi tak terhingga (infinite 

population). 

 3.2.2 Sampel 

  Riadi (2016) menyatakan bahwa sampel merupakan sebagian elemen 

yang dipilih dengan cara tertentu dari populasi. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling yaitu teknik 

purposive sampling dimana sampel diambil dari populasi yang telah memenuhi 

kriteria yang ada. Dalam analisis yang menggunakan Structrual Equation 
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Modeling (SEM), jumlah sampel yang diambil dari populasi ditentukan sebesar 

5-10 kali jumlah indikator atau variabel yang digunakan dalam model analisis, 

dan sekurang-kurangnya sebanyak 200 sampel (Hair et al., 1998). Jadi, 

berdasarkan rumus ketentuan diatas, maka sampel yang diambil sebesar 200 

responden. 

3.3   Jenis Data, Sumber data, dan Skala Pengukuran 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer adalah data yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat 

objek penelitian dilakukan (Siregar, 2017). Skala pengukuran yang digunakan 

dalam kuisioner ini adalah skala Likert. Menurut Siregar (2017) untuk 

mengukur pendapat, persepsi, dan sikap seseorang mengenai keinginannya 

tentang suatu hal atau perisitaw tertentu digunakan skala Likert. Skala Likert 

adalah skala yang dapat digunakan Skala Likert memiliki susunan tingkat 

positif hingga negatif dari jawaban responden dari skala satu hingga empat 

seperti yang tertera pada Tabel 3.1 berikut : 

Tabel 3.1 Skala Likert untuk Penelitian 

Nilai Penjelasan 

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 Tidak Setuju (TS) 

3 Setuju (S) 

4 Sangat Setuju (SS) 

Sumber: Suliyanto, 2018 (diolah peneliti, 2019) 
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3.4   Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional variabel dari peneliti ini adalah seperti yang ditampilkan 

pada Tabel 3.3 berikut ini : 

Tabel 3.2  Definisi Operasional Variabel 

Variabel 

Penelitia

n 

Definisi 

Konseptual 

Indikator Variabel Definisi 

Operasional 

Sumb

er 

Social 

Media  

Usage 

Sosial media 

adalah media 

yang 

digunakan 

konsumen 

untuk 

berinteraksi 

dengan 

teman, 

melihat 

berbagai foto 

dan video, 

juga 

menemukan 

berbagai 

bisnis dan 

merek yang 

ada. (Rapp 

et al., 
2013). 

1.Echanced 

Relationship 

2.Monitoring  

3.Following 

4.Communication 

 

 

1. Hubungan saya 

dengan merek 

hampers tertentu 

semakin 

meningkat melalui 

sosial media 

2. Saya menggunakan 

sosial media untuk 

memantau event 

bisnis hampers yang 

ada 

3. Saya menggunakan 

sosial media untuk 

mengikuti informasi 

promosi  hampers. 

4. Saya menggunakan 

sosial media untuk 

berkomunikasi 

dengan online shop 

hampers. 

Rapp 

et al. 
(2013

) 

Electroni

c Word 

of Mouth 

Electronic 

Word of 

Mouth 

adalah 

pernyataan 

yang dibuat 

oleh 

konsumen 

tentang suatu 

produk atau 

perusahaan 

yang dapat 

diakses oleh 

masyarakat 

atau institusi 

secara luas 

melalui 

internet 

(Prasad et 

al., 2017) 

1. WOM intensity 

2. Positive valance 

3. Recommend others 

online 

4. Read others’ online 

review 

5. Purchasing product 

from others’ online 

review 

 

1. Saya sering  

membicarakan 

tentang produk 

hampers tertentu 

secara online 

2. Saya membicarakan 

hal-hal yang positif 

tentang produk 

hampers tertentu 

secara online 

3. Saya 

merekomendasikan 

produk hampers 

tertentu secara 

online kepada orang 

lain 

4. Saya sering 

membaca ulasan 

online dari orang 

lain untuk 

mengetahui produk 

hampers apa yang 

menjadi pilihannya 

Prasa

d et 

al. 
(2017

) 
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5. Saat saya membeli 

produk hampers 

tertentu, ulasan 

online orang lain 

membuat saya 

semakin yakin  

untuk membelinya.  

Trust Kepercayaan 

adalah 

sesuatu yang 

terbentuk 

dari 

berkurangny

a atau 

hilangnya 

ketidakpastia

n dan  risiko 

yang 

dirasakan 

oleh 

seseorang 

(Prasad et 

al., 2017) . 

1.Good experience 

2.Useful information 

3.Secure and reliable 

4.Easy to trust  

5.Get Satisfaction 

 

1. Saya mendapatkan 

pengalaman 

menyenangkan ketika 

menggunakan sosial 

media  

2. Saya mendapatkan 

informasi yang 

berguna melalui  

ulasan online dari 

orang lain 

3. Saya merasa aman 

ketika menggunakan 

sosial media  

4. Saya merasa ulasan 

online dari orang lain 

dapat diandalkan 

5. Saya mudah 

mempercayai ulasan 

online dari orang lain 

6. Saya mendapatkan 

kepuasan saat 

menggunakan sosial 

media 

Prasa

d et 

al. 
(2017

) 

Purchase 

Decision

s 

Keputusan 

pembelian 

adalah 

tindakan dari 

konsumen 

untuk 

memutuskan 

membeli atau 

tidak 

terhadap 

produk. 

(Musdedi et 

al., 2015) 

1. Kebutuhan akan 

suatu produk 

2. Kemantapan akan 

suatu produk 

3. Keputusan 

pembelian ulang 

4. Rekomendasi 

produk ke orang lain  

1. Saya membutuhkan 

produk hampers 

tertentu 

2. Saya merasa yakin 

terhadap produk 

hampers tertentu 

3. Saya akan melakukan 

pembelian ulang 

produk hampers 

tertentu 

4. Saya akan 

merekomendasikan 

produk hampers 

tertentu kepada orang 

lain. 

Musd

edi et 

al. 
(2015

) 

Sumber : Data diolah peneliti 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui 

penyebaran kuisioner secara online dan offline, yang berisi rangkaian 
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pernyataan tentang variabel yang diteliti. Bentuk kuisioner yang disebarkan 

yakni angket langsung tertutup dimana responden akan menjawab pertanyaan 

dengan jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti dengan menggunakan 

pengukuran dengan skala Likert. 

3.6     Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik SEM (Structural Equation Modeling) 

pada software Smartpls pada metode analisis data.  

3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas diukur berdasarkan pengukuran nilai korelasi yang kuat 

antar indikator pengukur dan digunakan untuk menunjukkan valid atau tidaknya 

instrument pengukuran mengukur secara valid konsep yang diuji dalam model 

penelitian (Abdillah dan Jogiyanto, 2015). Uji validitas terdiri dari validitas 

diskriminan dan validitas konvergen. Pada uji validitas konvergen, nilai outer 

loading harus >0,7 dan nilai average variance extracted (AVE) >0,5. Sedangkan 

pada uji validitas diskriminan, nilai cross loading tiap indikator harus >0,7 

(Abdillah dan Jogiyanto, 2015). 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Abdillah dan Jogiyanto (2015) menyatakan bahwa dalam melakukan 

pengukuran, uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui ketepatan dan 

konsistensi dari suatu model. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

dua metode yakni cronbach’s alpha dan composite reliability. Konstruk dapat 

dikatakan reliabel, jika nilai cronbach’s alpha dan composite reliability (CR) >0,7 

(Abdillah dan Jogiyanto, 2015). 
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3.6.3 Uji Inner Model (Model Struktural) 

Uji inner model diukur menggunakan nilai R kuadrat untuk variabel 

terikat dan variabel mediasi, dan uji signifikansi antar variabel diuji dengan 

melihat nilai t-statistic (Abdillah dan Jogiyanto, 2015). Abdillah dan Jogiyanto 

(2015) menyatakan bahwa untuk mengukur tingkat variansi perubahan variabel 

independen terhadap variabel dependen digunakan acuan pada nilai R
2
. Semakin 

baik model prediksi dari penilitian, maka semakin tinggi nilai R
2
. Pada t-statistic, 

untuk menunjukkan hubungan yang signifikan, maka nilai t-statistic harus >1,96 

pada path antar variabel.  

3.7    Uji Efek Mediasi 

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk menguji efek mediasi 

adalah melakukan pengujian pada efek utama, yaitu hubungan langsung variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), dimana harus adanya signifikansi dalam 

hubungan efek utama (Baron dan Kenny dalam Abdillah dan Jogiyanto,2015). 

Baron dan Kenny dalam Ghozali dan Latan (2015) dan Abdillah dan Jogiyanto 

(2015) menyatakan bahwa setelah terpenuhinya pengujian efek utama, dilakukan 

pengujian secara simultan pada pengaruh X dan variabel mediasi (M) terhadap Y 

dengan kriteria berikut :  

1. Jika hubungan antar X dan Y tidak signifikan (t-statistic<1,96) pada model 

penelitia dengan variabel mediasi, maka M memediasi penuh (full 

mediation) hubungan antara X dan Y.  
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2. Jika nilai t-statistic (total effect) antara X dan M, serta nilai t-statistic M ke 

Y >1,96, maka M dikatakan memediasi penuh (full mediation)hubungan 

antara X dan Y.  

3. Jika hubungan antara X dan Y signifikan (t-statistic >1,96), maka M 

disebut memediasi sebagian (partial mediation) hubungan X dan Y.  

 3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisioner 

Kuisioner yang disebar telah diuji validitas dan reliabilitasnya dengan 

data sebanyak 30 responden menggunakan program SPSS. Hasil uji validitas 

dan reliabilitas kuisioner  menyatakan bahwa semua indikator telah valid (r 

hitung > r tabel) dan telah reliabel dikarenakan nilai cronbach’ alpha > 0,7 

dan nilai cronbach’ alpha > cronbach’ alpha if item deleted seperti yang 

disajikan pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4. 

Tabel 3.3 Uji Validitas 

Variabel Indikator Pearson 

Correlation 

Nilai Sig  Kesimpulan 

Social Media 

Usage (X1) 

X1.1  0.917 .000 VALID 

X1.2  0,892 .000 VALID 

X1.3  0.956 .000 VALID 

X1.4  0.887 .000 VALID 

Electronic 

Word of 

Mouth (X2) 

X2.1  0.898 .000 VALID 

X2.2  0.954 .000 VALID 

X2.3  0.896 .000 VALID 

X2.4  0.927 .000 VALID 

X2.5 0.957 .000 VALID 

Trust (Z) 

 

 

 

 

Z1.1     0.953 .000 VALID 

Z1.2 0.923 .000 VALID 

Z1.3  0.930 .000 VALID 

Z1.4  0.953 .000 VALID 

Z1.5   0.905 .000 VALID 

Z1.6  0.951 .000 VALID 

Purchase Y1.1 0.952 .000 VALID 
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Decision (Y) Y1.2  0.926 .000 VALID 

Y1.3     0.954 .000 VALID 

Y1.4   0.952 .000 VALID 

Sumber : Data Diolah (Lampiran  E-1, E-2, E-3) 

Tabel 4.10 Uji Reliabilitas 

Variabel Indikator Cronbach’s 

Alpha if Item 

Deleted 

Cronbach’

s Alpha 
Kesimpulan 

Social Media 

Usage (X1) 

X1.1  0.802 0.844 RELIABEL 

X1.2  0.808 RELIABEL 

X1.3  0.794 RELIABEL 

X1.4  0.804 RELIABEL 

Electronic 

Word of 

Mouth (X2) 

X2.1  0.794 0.830 RELIABEL 

X2.2  0.790 RELIABEL 

X2.3  0.796 RELIABEL 

X2.4  0.791 RELIABEL 

X2.5 0.795 RELIABEL 

Trust (Z) 

 

 

 

 

Z1.1     0.785 0.819 RELIABEL 

Z1.2 0.781 RELIABEL 

Z1.3  0.790 RELIABEL 

Z1.4  0.784 RELIABEL 

Z1.5   0.792 RELIABEL 

Z1.6  0.787 RELIABEL 

Purchase 

Decision (Y) 

Y1.1 0.810 0.851 RELIABEL 

Y1.2 0.810 RELIABEL 

Y1.3 0.808 RELIABEL 

Y1.4 0.808 RELIABEL 

 Sumber : Data Diolah (Lampiran  E-3, E-4, E-5) 

 

  


