
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan teknik analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (sitat Sarwono 2010) 

penelitian  kuantitatif  digunakan untuk meneliti  status  kelompok manusia, 

suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada waktu 

tertentu.  Sedangkan  penelitian  deskriptif  merupakan  pemaparan  suatu 

karakteristik tertentu dari suatu fenomena (Hermawan, 2005). 

Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  variabel 

pengambilan keputusan pembelian, yang mana peneliti hanya akan meneliti 

satu  variabel  saja.  Variabel  ini  akan  dijabarkan  secara  deskriptif  untuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi variabel.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Identifikasi dan batasan tentang populasi/orientasi kancah

Populasi  merupakan  wilayah  generalisasi  yang  terjadi  atas 

subyek/obyek  yang mempunyai  kualitas  atau karakteristik  tertentu  yang 

ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  ditarik  kesimpulannya 

(Sarwono, 2010).  

Populasi dari penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu wanita 

usia 20-40 tahun yang bertempat tinggal di wilayah perumahan CitraLand 

Surabaya,  tepatnya  di lima cluster:  Internasional Village I,  International 
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Village II Blok H, Villa Sentra Raya Blok A, Villa Sentra Raya Blok D, 

dan  Villa  Taman  Gapura  Blok  E.  Pada  tahap  ini,  purposive  sampling 

digunakan karena populasi dipilih berdasarkan kemiripan harga tanah dan 

luas bangunan, dimana harga tanah berkisar antara Rp.2.500.000,- sampai 

dengan  Rp.3.000.000,-  per  meter  persegi  dan  luas  bangunan  berkisar 

antara 100 m2 sampai dengan 200 m2.

Proyek entrepreneurship yang akan dijalankan oleh penulis yang 

berkaitan erat  dengan penelitian ini  memiliki  target market  di  Surabaya 

dengan kelas ekonomi menengah-atas, yang mana target market ini dapat 

terwakili oleh penghuni kawasan perumahan CitraLand Surabaya.

3.2.2 Tehnik pengambilan sampel serta besarnya sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui 

cara-cara  tertentu,  yang  juga  memiliki  karakteristik  tertentu,  jelas  dan 

lengkap, serta dianggap mewakili populasi (Sarwono, 2010).

Ukuran populasi dalam penelitian ini adalah wanita dewasa muda 

di  wilayah  perumahan  CitraLand  Surabaya  yang  tidak  diketahui 

jumlahnya. Oleh karena itu, ukuran sampel tidak dapat ditentukan dengan 

rumus  jumlah  sampel.  Dalam kasus  yang  demikian  ini  dimana  ukuran 

populasi  tidak  diketahui,  maka  menurut  Wallen:  “Ukuran  sampel  yang 

ideal adalah yang sebesar-besarnya selama peneliti dapat memperolehnya 

dengan pengorbanan waktu dan tenaga yang wajar.” (Sigit,  2001, h.91). 

Penentuan ukuran sampel dilakukan dengan pertimbangan:
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1. Ukuran tersebut telah peneliti anggap ideal mewakili ukuran 

populasi

2. Adanya keterbatasan waktu untuk pengambilan sampel.

Dengan  demikian,  ukuran  sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini 

ditetapkan sebanyak 100 orang.

Sampel penelitian ini dipilih secara  random  dari populasi yang 

telah  ditentukan.  Peneliti  akan  mengundi  nomor  rumah  dari  5  cluster 

populasi dan menyebarkan kuesioner ke 100 orang sampel yang ada dalam 

populasi.  Masing-masing  cluster  akan  diwakili  oleh  20  orang  sampel. 

Sampel tidak dibatasi oleh peran dan status, melainkan hanya dibatasi oleh 

jenis kelamin (wanita), usia (20-40 tahun) dan setiap rumah hanya diwakili 

oleh 1 kuesioner walaupun ada lebih dari 1 orang sampel yang memenuhi 

syarat jenis kelamin dan usia.

Dengan  demikian,  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan 

dalam  penelitian  ini  adalah  Purposive  Random  Sampling.  Purposive  

sampling juga sering disebut sebagai  subjective sampling karena sampel 

sepenuhnya dipilih berdasarkan pandangan peneliti, yang didasarkan pada 

syarat-syarat  tertentu  yang  telah  ditetapkan  oleh  peneliti,  sedangkan 

sebuah  penelitian  dikatakan  menggunakan  tehnik  random  sampling 

apabila  peneliti  memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  populasi 

untuk dipilih menjadi sampel (Agarwal, 2003).
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3.3 Instrumen Penelitian

3.3.1 Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti

Data  penelitian  diambil  dengan  menggunakan  kuesioner. 

Kuesioner  adalah  data  pertanyaan  yang  digunakan  oleh  peneliti  untuk 

memperoleh data dari sumber secara langsung melalui proses komunikasi 

atau dengan mengajukan pertanyaan (Isijanto, 2005).

Cara  pengambilan  data  melalui  kuesioner  dapat  dilakukan 

dengan cara: (Soegoto, 2008)

1. Tatap muka secara langsung 

2. Dikirimkan lewat surat

3. Dibacakan melalui telepon

4. Dikirim via e-mail

5. Ditampilkan dalam website

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan cara pertama, yaitu tatap 

muka  secara  langsung  dengan  subyek.  Kuesioner  dibagikan  ke  rumah 

subyek dan langsung diambil setelah kuesioner diisi oleh subyek. Adapun 

kelebihan dari cara ini adalah cara yang paling murah dan efisien, dapat 

memastikan  pengisi  kuesioner  adalah  subyek  sendiri  sehingga  peneliti 

dapat memperoleh data yang tepat (Soegoto, 2008). Sedangkan kelemahan 

dari  cara ini adalah adanya kemungkinan terjadi  faking  karena identitas 

subyek diketahui secara langsung oleh peneliti.
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3.3.2 Prosedur pengembangan instrumen pengumpul data dalam penelitian

Adapun  kuesioner  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini 

dikembangkan dari indikator pertanyaan sebagai berikut:

1. Usia

2. Ras/Suku

3. Pendapatan per bulan

4. Motivasi:  alasan  penggunaan  kosmetik,  alasan  perawatan 

diri di klinik kecantikan/salon/spa

5. Persepsi: persepsi akan kesehatan, persepsi akan kosmetik 

organik

6. Pengetahuan:  pengetahuan  tentang  kosmetik  organik, 

pengalaman menggunakan kosmetik organik, pengetahuan tentang 

bahan kimia berbahaya

7. Keyakinan  dan  pendirian:  keyakinan  terhadap  merek 

kosmetik tertentu, pendirian terhadap pandangan tertentu.

8. Produk: produk seperti apa yang diinginkan

9. Harga:  harga  yang  diinginkan  untuk  produk,  harga  yang 

diinginkan untuk jasa pelayanan aplikasi produk.

10. Lokasi/saluran  distribusi:  cara  penjualan  produk  yang 

diinginkan  (produk  saja  atau  produk+servis),  tempat  display 

produk.

11. Promosi: program promosi yang paling menarik pembelian.

44



Berikut  ini  adalah  blue print  kuesioner  yang digunakan dalam 

penelitian ini.

Indikator Pertanyaan No. 
Kuesioner

Motivasi

Persepsi

Pengetahuan

1. Apa alasan yang paling kuat yang menyebabkan 

Anda menggunakan perawatan kulit?

2. Apa alasan yang paling kuat yang menyebabkan 

Anda pergi ke klinik kecantikan/salon/spa?

3.  Menurut  Anda,  apakah  produk  perawatan  kulit 

yang Anda gunakan saat ini aman untuk digunakan 

dalam jangka panjang?

4. Menurut Anda, pentingkah menggunakan produk 

perawatan kulit organik untuk kesehatan Anda?

5.  Menurut  Anda,  apakah  produk  perawatan  kulit 

organik itu?

6.  Pernahkah  Anda  mendengar  tentang  produk 

perawatan kulit organik?

7. Pernahkah Anda menggunakan produk perawatan 

kulit organik?

8. Apakah Anda selalu membaca bahan-bahan yang 

menyusun produk perawatan kulit Anda?

2

12

5

19

18

17

20

6
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Indikator Pertanyaan No. 
Kuesioner

Keyakinan 

dan pendirian

Produk

Harga

9. Apakah yang menyebabkan Anda membeli produk 

perawatan kulit yang Anda gunakan sekarang?

10.  Apabila  ada  produk  perawatan  kulit  dengan 

merek baru, apakah Anda bersedia mencoba?

11.  Pertimbangan  apakah  yang  membuat  Anda 

mencoba suatu produk perawatan kulit dengan merek 

baru?

12.  Apakah  Anda  berniat  untuk  mencoba  produk 

perawatan kulit organik?

13. Bagi Anda, apakah pertimbangan yang terpenting 

dalam membeli suatu produk perawatan kulit?

14. Bagi Anda, apakah pertimbangan yang terpenting 

dalam memilih layanan perawatan kulit?

15.  Berapakah  harga  produk  perawatan  kulit  yang 

paling ideal bagi Anda? 

16.  Berapa  jumlah  belanja  produk  perawatan  kulit 

Anda dalam sebulan?

17.  Berapakah  tarif  layanan  treatment yang  paling 

ideal bagi Anda?

7

8

9

21

3

15

4

1

13
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Indikator Pertanyaan
No. 

Kuesioner
Lokasi/saluran 

distribusi

Promosi

18.  Dimanakah  lokasi  yang  paling  nyaman  untuk 

melakukan treatment?

19.  Dalam  menggunakan  produk  perawatan  kulit, 

manakah yang paling Anda senangi? 

20.  Program  promosi  produk  perawatan  kulit  apa 

yang paling Anda senangi?

21. Program promosi treatment apa yang paling Anda 

senangi?

14

10

11

16

Tabel 3.3

Blue Print Kuesioner

3.3.3 Cara pemberian skor terhadap masing-masing butir pertanyaan

Setiap butir  pertanyaan yang dinyatakan dalam kuesioner akan 

dihitung presentasenya. Setiap butir pertanyaan memiliki presentase awal 

100% dan nantinya akan dibagi menjadi 5 bagian presentase sesuai dengan 

pilihan jawaban pertanyaan yang diajukan, yang mana total presentase dari 

kelima bagian tersebut adalah 100%.
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3.4 Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis data dan sumber data yang dipakai dalam penelitian

Jenis  data  menurut  sumbernya  dapat  dibedakan  menjadi  dua 

kelompok, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber 

data  primer  merupakan kumpulan  fakta  yang  dikumpulkan sendiri  oleh 

peneliti  saat  penelitian  berlangsung.  Sumber  data  primer  dapat 

dikategorikan menjadi dua menurut sifatnya, yaitu: data kualitatif dan data 

kuantitatif.  Data kualitatif  bersifat  tidak terstruktur,  dalam artian variasi 

data  yang  diberikan  oleh  subyek  sangat  beragam.  Sedangkan  data 

kuantitatif  bersifat  terstuktur  atau  terpola,  sehingga  ragam  data  yang 

diperoleh dari  subyek relatif  lebih mudah dibaca oleh peneliti  (Isijanto, 

2005). 

Data sekunder dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: internal dan 

eksternal. Data sekunder internal adalah data yang berasal dari lingkungan 

sendiri, sedangkan data sekunder eksternal adalah data yang berasal dari 

lingkungan luar, misalnya: instansi dan badan ilmiah (Chandra, 1995).

Jenis data dan sumber data dalam penelitian ini merupakan data 

primer  kuantitatif  yang  mana  data  yang  didapatkan  dikumpulkan  oleh 

peneliti  pada  saat  penelitian  berlangsung  melalui  kuesioner,  yang 

kemudian diolah menjadi data kuantitatif.

3.4.2 Teknik pengumpulan data
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  melalui  kuesioner.  Kelebihan  dari  teknik  ini  adalah  merupakan 

teknik  yang  paling  murah,  efisien,  dan  dapat  memastikan  pengisi 

kuesioner adalah subyek sendiri sehingga peneliti dapat memperoleh data 

yang  tepat  (Soegoto,  2008).  Sedangkan kelemahan  dari  cara  ini  adalah 

adanya  kemungkinan  terjadi  faking  karena  identitas  subyek  diketahui 

secara langsung oleh peneliti.

3.5 Analisis Data

Data   yang  telah  didapatkan  akan  dianalisa  secara  deskriptif 

dengan menggunakan presentase.  Analisa yang dilakukan meliputi  faktor-

faktor  pengambilan  keputusan  pembelian  produk  perawatan  kulit  organik 

pada wanita dewasa awal, yang tahap pengolahannya sebagai berikut:

1. Mendata semua jenis jawaban

2. Mengklarifikasi data yang diperoleh sehingga menjadi data 

informasi yang benar, meliputi kelengkapan jawaban

3. Membuat tabulasi data

4. Menghitung presentase jawaban masing-masing pertanyaan

5. Membuat  grafik  presentase  jawaban  masing-masing 

pertanyaan

6. Menganalisa  hasil  presentase  jawaban  dari  beberapa 

pertanyaan yang berasal dari indikator yang sama
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7. Mencari teori-teori yang dapat memperkuat hasil penelitian.
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