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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif, yaitu penelitian untuk menggambarkan karakteristik atau gejala atau 

fungsi suatu populasi (Sarwono dan Martadiredja, 2008:58), karena penelitian ini 

bertujuan untuk mencari karakteristik dari konsumen dalam memilih promosi 

penjualan.  

3.2 Gambaran Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah sekumpulan satuan analisis yang di dalamnya 

terkandung informasi yang ingin diketahui (Simamora, 2004:193). Populasi 

dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah berbelanja di Toko Manise 

yang berlokasi di lantai LG (Lower Ground) PTC – Supermal, Surabaya. 

Populasi dalam penelitian ini merupakan populasi terbatas (definite 

population) karena jumlah konsumen yang pernah berbelanja di Toko Manise 

dapat dihitung secara pasti. Adapun rata-rata jumlah konsumen Toko Manise 

adalah 300 orang per bulan yang didapat dengan melakukan penghitungan 

nota penjualan. 
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3.2.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel. 

Sampel merupakan seperangkat elemen yang dipilih untuk dipelajari 

(Sarwono dan Martadiredja, 2008:127). Dalam penelitian ini, teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling, yaitu 

peneliti berusaha memperoleh sampel dari elemen-elemen yang convenience, 

maksudnya: (1) yang paling mudah dihubungi, (2) dikenal, dan (3) mau 

bekerja sama (Simamora, 2004:199), karena dalam pengambilan sampel, 

peneliti akan membagikan kuesioner kepada setiap konsumen yang membeli 

di Toko Manise. 

Penelitian ini menggunakan program AMOS dalam analisis datanya, 

sehingga sampel yang harus dipenuhi dalam penelitian ini adalah minimum 

berjumlah 100 (Ferdinand, 2002:51). 

Jadi berdasarkan teori di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, 

peneliti harus membagikan kuesioner kepada 100 orang responden yang 

merupakan konsumen yang telah melakukan pembelian di Toko Manise. 

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel. 

Variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Iklan (X1) 

Adalah setiap bentuk presentasi yang bukan dilakukan orang dan berupa 

promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor yang telah ditentukan. 

Strategi iklan yang digunakan oleh Toko Manise adalah berupa logo dan 

papan nama. Indikatornya adalah desain logo (X1.1), daya ingat konsumen 
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akan logo (X1.2) yang berkaitan dengan logo Toko Manise, dan kejelasan 

papan nama (X1.3), profesionalitas (X1.4), daya tarik papan nama (X1.5) 

yang berkaitan dengan papan nama. 

2. Promosi Penjualan (X2) 

Adalah berbagai jenis insentif jangka pendek untuk mendorong orang 

mencoba atau membeli produk atau jasa. Strategi promosi penjualan yang 

digunakan oleh Toko Manise adalah berupa pemberian sampel kepada 

konsumen. Indikatornya adalah keputusan pembelian (X2.1), kualitas 

produk (X2.2), informasi produk (X2.3), dan pilihan produk (X2.4) yang 

berkaitan dengan sampel produk. 

3. Penjualan Pribadi (X3) 

Adalah interaksi tatap muka dengan satu atau beberapa calon pembeli 

dengan maksud untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan 

memperoleh pemesanan. Penjualan pribadi biasanya menggunakan sales. 

Pada Toko Manise penjualan pribadi dilakukan dengan menggunakan sales 

promotion girl (SPG) Indikatornya adalah keramahan (X3.1), tawaran 

bantuan (X3.2), pengetahuan (X3.3), kejelasan menjawab (X3.4), dan 

kecepatan melayani (X3.5) yang berkaitan dengan SPG. 

Ketiga variabel di atas akan diteliti dengan menggunakan program 

Analysis of Moment Structure (AMOS). AMOS merupakan salah satu 

program generasi baru dan paling canggih saat ini untuk mengolah model-

model penelitian multidimensi dan berjenjang (Ferdinand, 2002:68).  
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Penelitian ini menggunakan skala likert atau yang disebut juga summated 

rating scale. Menurut Simamora (2005:23) skala ini banyak digunakan karena 

memberi peluang kepada responden untuk mengekspresikan perasaan mereka 

dalam bentuk persetujuan terhadap suatu pernyataan. Pernyataan tersebut 

diberikan berjenjang mulai dari tingkat terendah sampai tertinggi dalam 

bentuk nilai dari 1 sampai 5. Penelitian ini menggunakan scoring sebagai 

berikut: 

5 = Sangat Setuju 

4 = Setuju 

3 = Netral 

2 = Tidak Setuju 

1 = Sangat Tidak Setuju 

 

3.4 Prosedur dan Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer. 

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber 

pertama, yang secara teknis penelitian disebut responden (Sarwono 

dan Martadiredja, 2008:154). Data primer dalam penelitian ini 

didapat dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan dan diisi 

oleh responden. Data tersebut merupakan data interval. 
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2. Data Sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak, 

bukan oleh periset sendiri, untuk tujuan lain. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dimiliki perusahaan 

atau Toko Manise. 

 

3.4.2 Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan 

yang akan digunakan oleh periset untuk memperoleh data dari sumber secara 

langsung melalui proses komunikasi atau dengan mengajukan pertanyaan 

(Istijanto, 2005:67). 

 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

Suatu skala pengukuran disebut valid bila melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur (Kuncoro, 2009:172). 

Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah dengan melihat nilai 

loading factor. Alat ukur dinyatakan valid bila nilai loading factor-nya di atas 0,5. 

Reliabilitas adalah ukuran mengenai konsistensi internal dari indikator-

indikator sebuah konstruk yang menunjukkan derajad sampai masing-masing 

indikator itu mengindikasi sebuah konstruk atau faktor laten yang umum 

(Ferdinand, 2002:62). Nilai batas yang digunakan untuk menilai sebuah tingkat 
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reliabilitas yang dapat diterima adalah 0,7 (Ferdinand, 2002:63). Reliabilitas 

dalam penelitian ini diperoleh dengan rumus berikut: 

 

      (∑ Std. Loading)
2
 

Construct – Reliability = 

         (CR) (∑ Std. Loading)
2 
+ ∑ εj  

 

Keterangan: 

 Std. Loading diperoleh langsung dari standardized loading untuk tiap-tiap 

indikator (diambil dari perhitungan computer, seperti AMOS). 

 εj adalah measurement error dari tiap-tiap indikator. 

 

3.6 Analisis Data 

3.6.1 Analisis Faktor 

Analisis faktor menganalisis interaksi antarvariabel yang semua 

variabelnya berstatus sama, tidak ada variabel independen yang menjadi 

prediktor bagi variabel independen (Simamora, 2005:105). Tujuan dari 

analisis ini adalah memadatkan sejumlah besar informasi dari sejumlah 

variabel asli menjadi sejumlah kecil faktor dengan kehilangan informasi 

minimal (Simamora, 2005:5). 

Menurut Rangkuti (2009:103), analisis faktor digunakan dalam kondisi 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi dimensi (faktor) yang mempresentasikan korelasi 

antara sejumlah variabel. 
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2. Mengidentifikasi sejumlah variabel tak berkorelasi (uncorrelated 

data) dari sejumlah besar data yang berkorelasi (correlated data). 

3. Mengidentifikasi sejumlah kecil variabel dari sejumlah besar variabel 

untuk diolah dengan metode multivariabel lainnya. 

 

3.6.2 Kegunaan Analisis Faktor 

Menurut Solimun dalam Arisanti (2010) kegunaan dari analisis faktor 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengekstrak unobservable variable (latent variabel) dari manifest 

variable atau indikator. Atau mereduksi variabel menjadi variabel 

baru yang jumlahnya lebih sedikit. 

2. Mempermudah interpretasi hasil analisis sehingga didapatkan 

informasi yang realistik dan sangat berguna. 

3. Pengelompokan dan pemetaan objek (mapping dan clustering) 

berdasarkan karakteristik yang terkandung di dalam faktor. 

4. Pemeriksaan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian (berupa 

kuesioner). 

5. Dengan diperolehnya skor faktor, maka analisis faktor merupakan 

langkah awal (sebagai data input) dari berbagai metode analisis data 

yang lain, misalnya analisis diskriminan, analisis regresi, cluster 

analysis, ANOVA, MANCOVA, analisis path, model struktural, 

MDS, dan lain sebagainya. 
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3.6.3 Analisis Faktor Konfirmatori 

Menurut Solimun dalam Arisanti (2010) dalam analisis faktor 

konfirmatori seseorang secara apriori berdasarkan landasan teori dan konsep 

yang dimiliki, dia sudah mengetahui berapa banyak faktor yang harus 

terbentuk, serta variabel-variabel laten apa saja yang termasuk kedalam faktor-

faktor tersebut. 

Menurut Ferdinand (2002:126), Analisis faktor konfirmatori adalah salah 

satu jenis analisis faktor yang ditujukan untuk menguji sebuah teori atau 

konsep mengenai sebuah proses atau sebuah pengertian atau sebuah 

fenomena. Tabachnick dan Fidell menyatakan tujuan dari analisis faktor 

konfirmatori adalah “to test theory about underlyin process” atau juga “to test 

theory factor regarding factor structure”. Analisis faktor konfirmatori dimulai 

setelah seorang peneliti menemukan sejumlah faktor (dimensi permasalahan) 

untuk kemudian masing-masing dimensi itu diselidiki secara mendalam 

menggunakan beberapa indikator teoritis yang memiliki dukungan teori yang 

kuat. 

Dalam penelitian ini sudah digunakan analisis faktor konfirmatori karena 

sudah diketahui variabel-variabel yang berhubungan dengan faktor, yaitu 

variabel iklan (X1), promosi penjualan (X2), penjualan pribadi (X3). Ketiga 

variabel tersebut memiliki indikatornya masing-masing, yaitu variabel iklan 

dengan indikator desain logo (X1.1), daya ingat konsumen akan logo (X1.2) 

yang berkaitan dengan logo Toko Manise, dan kejelasan papan nama (X1.3), 

profesionalitas (X1.4), daya tarik papan nama (X1.5) yang berkaitan dengan 
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papan nama. Variabel promosi penjualan dengan indikator keputusan 

pembelian (X2.1), kualitas produk (X2.2), informasi produk (X2.3), dan pilihan 

produk (X2.4) yang berkaitan dengan sampel produk. Variabel yang terakhir 

adalah variabel penjualan pribadi dengan indikator keramahan (X3.1), tawaran 

bantuan (X3.2), pengetahuan (X3.3), kejelasan menjawab (X3.4), dan kecepatan 

melayani (X3.5) yang berkaitan dengan SPG. 

 

3.6.4 Faktor Pembobot (Loading Factor) 

Menurut Solimun dalam Arisanti (2010), loading factor digunakan untuk 

menginterpretasikan setiap faktor yang bermakna. Semakin besar loading 

suatu faktor, berarti faktor tersebut merupakan komponen penyusun terbesar 

dari variabel laten yang diukur. Tanda positif dan negatif berfungsi untuk 

menunjukkan arah. Tanda positif menunjukkan bahwa loading faktor tersebut 

memiliki bobot penyusun yang besar sedangkan tanda negatif menunjukkan 

sebaliknya. 

 

 


