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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dimana menekankan pada 

empat hal yang dicari dari hubungan-hubungan variabel penelitian, yaitu persoalan 

hubungan-hubungan, pengaruh, perbedaan, dan identifikasi (Bungin, 2009 : 315). Dengan 

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanasi, yaitu 

menjelaskan suatu generalisasi sempel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan, 

perbedaan atau pengaruh, satu variabel dengan variabel lainnya (Bungin, 2010 : 38). 

Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam keputusan pembelian produk smartphone Samsung. 

 

3.2. Unit Amatan, Unit Analisa, dan Sumber Informasi 

3.2.1. Unit Amatan 

Unit amatan merupakan sumber yang menjadi sumber amatan dan sumber 

data untuk penelitian. Dalam hal ini, unit amatan penelitian ini adalah masyarakat 

pengguna produk smartphone Samsung usia 15 – 35 tahun. 

3.2.2. Unit Analisis 

Unit analisis merupakan sumber variabel yang ingin dilihat dan dianalisis. 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam keputusan pembelian produk smartphone Samsung. 

 

3.3. Penentuan Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009 : 80).  

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat pengguna 

produk smartphone Samsung di Kota Salatiga. 
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3.3.2. Sampel  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive Random 

Sampling, yaitu teknik pengambilan sempel secara acak dengan pertimbangan 

tertentu. (Purnomo, 2014 : 23) 

Karakteristik responden tersebut adalah pengguna produk smartphone 

Samsung. Sempel diambil dengan cara menyebar kuisioner kepada responden 

secara acak di Kota Salatiga. 

Karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, maka untuk menghitung 

jumlah sampel yang ditentukan digunakan saran menurut Roscoe dalam buku 

Research Methods for Business (2982 : 253), yaitu bila dalam penelitian akan 

dilakukan dengan multivarat, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari 

jumlah indikator yang diteliti. Dengan demikian, jumlah indikator yang diteliti 

dalam penelitian ini berjumlah 9 maka jumlah anggota sampelnya adalah 9 x 10 = 

90.  

 

3.4. Variabel dan Indikator Empirik 

3.4.1. Identifikasi Variabel 

Variabel penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

(X) dalam keputusan pembelian (Y) produk smartphone Samsung. 

3.4.2. Indikator Variabel 

Analisis faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan 

pembelian produk smartphone Samsung, diperoleh indikator sebagai berikut : 

 Indikator Variabel Perilaku Konsumen (X) 

a. Faktor Budaya (X1) 

Kebudayaan, subbudaya, dan kelas sosial. 

b. Faktor Sosial (X2) 

Kelompok kecil, keluarga, peran dan status sosial. 

c. Faktor Pribadi (X3) 

Umur, pekerjaan, dan gaya hidup. 

d. Faktor Psikologis (X4) 

Motivasi, persepsi, pengetahuan, dan kepercayaan. 
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 Indikator Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Indentifikasi masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

membeli, dan evaluasi purnabeli. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

3.5.1. Jenis Data 

Dalam suatu penelitian, data terdiri dari dua jenis, yaitu : 

Pertama, data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama, dari 

individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa 

dilakukan peneliti  (Bungin, 2010 : 122). 

Kedua, data sekunder, yaitu keterangan yang diperoleh dari pihak kedua atau 

sumber data sekunder yang kita butuhkan (Bungin, 2010 : 122). 

 

3.5.2. Teknik Pengumpulan Data 

1) Observasi 

Observasi menurut Bungin (2010 : 133) adalah pengamatan yang 

dilakukan dengan menggunakan pancaindra dengan sengaja dan sistematis 

terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Dalam penelitian 

ini, peneliti melakukan observasi pada Samsung melalu counter – counter 

Samsung. 

2) Kuisioner 

Teknik pengumpulan data dilakukan penyebaran kuisionar. 

Kusioner menurut Sugiyono (2008 : 199) : “Angket atau kuisioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”. 

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti adalah dengan cara menyebar 

kusioner dengan responden pengguna produk smartphone Samsung. Tujuan 

peneliti dalam penyusunan kuisioner untuk memperbaiki bagian-bagian yang 

dianggap kurang tepat untuk diterapkan dalam pengambilan data terhadap 

responden. 
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3.6. Teknis Analisis Faktor 

Teknik analisis faktor merupakan sebuah analisis untuk mencari pengaruh 

interpdepedensi antar variabel, sehingga mampu mengidentifikasi dimensi-dimensi atau 

faktor-faktor yang menyusunnya. Oleh karena itu dalam analisis faktor ini terdapat variabel 

bebas dan variabel terkait, karena dalam analisis faktor adalah mengklasifikasikan variabel 

bebas maupun terkait. Manfaat dari analisis faktor adalah melakukan peringkasan variabel 

berdasarkan tingkat keeratan pengarug antar variabel, sehingga akan diperoleh faktor-

faktor dominan yang berpengaruh terhadap variabel lainnya. (Rocheati, 2007 : 184) 

Variabel tersebut terdapat dari instrumen-instrumen yaitu : 

3.6.1. Definisi Konseptual Perilaku Konsumen / Independen 

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab atau berubah atau 

mempengaruhi suatu variabel lain. ( Irianto, 2004 : 192) 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah perilaku konsumen, 

dimana perilaku yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu yang menjadi 

instrumen penelitian yang terkait pada pembelian produk smartphone Samsung. 

3.6.2. Kisi-kisi Instrumen Faktor Perilaku Konsumen 

Variabel dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam pembelian produk smartphone Samsung. Berikut 

diantara faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu : 

Tabel 3.1 

Instrumen Variabel Perilaku Konsumen (X) 

Dimensi  Subdimensi  Sub – Subdimensi  

Faktor Budaya (X1) 

Kebudayaan  Faktor penentu yang 

paling dasar dari 

keinginan konsumen 

Subbudaya Memberikan identifikasi 

dan sosialisasi yang 

lebih spesifik untuk para 

anggotanya 

Kelas Sosial Mempunyai nilai, minat, 

dan perilaku yang serupa 
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Kelompok Kecil Interaksi yang cukup 

berkesinambungan 

seperti keluarga, teman, 

tetangga, dan teman  

Faktor Sosial (X2) 

Keluarga Merasakan ambisi 

pribadi nilai dan harga 

dari orang tua dan anak-

anak seseorang 

Peran dan Status Partisipasi dalam 

kelompok selama 

hidupnya 

Faktor Pribadi (X3) 

Umur Dibentuk oleh tahapan 

siklus hidup keluarga 

Pekerjaan Kelompok pekerja yang 

memiliki minat diatas 

rata-rata terhadap produk 

dengan jasa 

Gaya Hidup Gaya hidup yang 

mencerminkan sesuatu 

dibalik kelas sosial 

seseorang 

Faktor Psikologi (X4) 

Motivasi Kebutuhan ini kembali 

timbul dari suatu 

keadaan fisiologis 

tertentu 

Persepsi Proses seorang memilih, 

mengorganisasi 

masukan informasi 
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Pengetahuan Menjelaskan perubahan 

dalam perilaku 

seseorang yang timbul 

pengalaman 

Kepercayaan Suatu gagasan yang 

dimiliki seseoramg 

terhadap sesuatu 

 

a. Definsi Konseptual Keputusan Pembelian Produk Smartphone Samsung / 

Dependen 

Variabel dependen marupakan variabel yang menjadi akibat dari variabel 

independen, artinya setiap terjadi perubahan (penambahan / pengurangan) sekian 

kali satuan variabel independen, diharapkan akan menyebabkan variabel dependen 

berubah (naik / turun) sekian satuan juga. (smartstat.wordpress.com) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembelian produk smartphone 

Samsung, dimana pembelian ini adalah hasil dari perilaku konsumen yang 

dipengaruhi oleh masing faktor-faktor dalam pembelian produk smartphone 

Samsung. Dalam pengukuran perilaku konsumen menggunakan instrumen yang 

disusun menggunakan skala likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

(Sugiyono, 2011 : 93). 

 Dalam skala likert, variabel yang akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator 

variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur menyusun 

item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan. Dalam penelitian ini untuk 

setiap item dari masing-masing indikator di atas baik variabel indpenden dan 

dependen dijadikan dasar untuk pembuatan kuisioner dimana jawaban diberi skor 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 

Tabel Skala Likert 

Penilaian Skala Likert Nilai 

Sangat setuju 4 

Setuju 3 

Tidak Setuju  2 

Sangat tidak setuju 1 

 Sumber : Purnomo,2014 : 35  

 

 

 

 

 

b. Kisi-kisi Instrumen Keputusan Pembelian Produk Smartphone Samsung 

Tabel 3.3 

Instrumen Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Dimensi  Sub-dimensi 

Identifikasi Masalah Terdapat perbedaan antara kondisi 

sesungguhnya dan kondisi yang 

diinginkan. 

Pencarian Informasi Pencarian informasi yang sedang aktif 

dimana ia mencari bahan-bahan 

bacaan, menelepon, dan melakukan 

kegiatan untuk mempelajarinya. 

Evaluasi Alternatif Mengembangkan seperangkat 

kepercayaan merek terutama dimana 

setiap merek berada pada ciri-ciri 

masing-masing. 
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Keputusan Membeli Sikap orang lain yang dapat 

mempengaruhi pembelian alternatif 

pilihan orang lain. 

Evaluasi Purnabeli Kepuasan sesudah pembelian dan 

tindakan sesudah pembelian. 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini terdapat variabel penelitian yaitu faktor perilaku konsumen 

dalam keputusan pembelian produk smartphone Samsung. menurut Sugiyono (2008) 

analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh sumber terkumpul 

menggunakan statistik. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik desktriptif, 

uji validitas, dan uji reliabilitas. 

 

3.7.2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang lebih terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum 

atau generalisasi (Sugiyono, 2008 :206). Termasuk dalam statistik deskriptif antara 

lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, 

perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, penyebaran data 

melalui perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan perhitungan presentase 

(Sugiyono, 2008). 

 

3.7.3. Uji Asumsi Klasik 

3.7.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimana nilai Y (variabel dependen) didistribusikan 

secara normal terhadap nilai X (variabel independen) bertujuan untuk menguji 

apakah dalam semua model regresi, variabel dependen, varibel independen 

atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Jika data menyebar 

di sekitar garis diagonal atau mengikuti arah diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Namun jika data menyebar jauh dari garis 

diagonal atau tidak mengikuti arah diagonal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. (Purnomo, 2014 : 130) 
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3.7.3.2. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas merupakan situasi tidak konstannya varians. 

Konsekuensi heteroskedastisitas adalah biasnya varians sehingga uji 

signifikansi menjadi invalid, dimana variasi di sekitar garis regresi seharusnya 

konstan untuk setiap nilai X. Tujuannya untuk menguji apakah sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual itu tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas dan apabila varians dari residual itu berbeda, disebut 

Heteroskedastisitas. (Purnomo, 2014 : 131) 

3.7.3.3. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model rgresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan terdapat problem Multikolinearitas (Multiko). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

(Purnomo, 2014 : 132) 

3.7.3.4. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi yaitu gangguan terhadap data yang bersifat time series 

(data berdasarkan waktu). Model regresi seharusnya bebas dari Autokorelasi, 

sehingga kesalahan prediksi (selisih data asli dengan data hasil regresi) 

bersifat bebas untuk tiap nilai X (variabel independen). (Purnomo, 2014 : 

133) 

3.7.4. Uji Regresi Linier Berganda 

Regresi ganda digunakan bila variabel independen (X) diperkirakan lebih 

dari satu variabel yang mempengaruhi terhadap variabel dependen (Y). Adapun 

rumus persamaan regresi linier bergadna yang digunakan yaitu : (Purnomo, 2014 : 

140) 

 Y = a + b1X1 + c2X2 + d3X3 + e4X4 

Keterangan : 

Y   = variabel dependen 

a   = konstanta 

b1 c2 d3e4  = koefisien regresi 

X1 X2 X3X 4 = variabel independen 
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 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Regresi Linier Berganda karena 

variabel dalam penelitian ini lebih dari satu variabel.  

 

3.8.  Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

3.8.2. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan suatu proses untuk menguji item pertanyaan dalam 

sebuah instumen dan merupakan ukuran seberapa cermat alat ukur tes melakukan 

fungsi ukurnya (Azwar, 1997 : 120). Uji validitas ini menggunakan rumus Pearson 

yaitu (Purnomo, 2014 : 34) : 

 

         n(∑xy) – (∑xy)(∑y) 

rxy = _____________________________ 

          √[n(∑x2) – (∑x2)][n(∑y2)-(∑y2)] 

rxy  = koefision korelasi antara x dan y 

x  = nilai variabel bebas/antara (preditor y) 

y  = nilai variabel terikat 

∑xy = jumlah product dari x dan y 
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Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas 

r-table diperoleh dari df = N-2 = 54 ( 0,266 dengan taraf signifikansi 5% ) 

VARIABEL INDIKATOR No. 

Butir 

r-Hasil r-

Tabel 

Keterangan 

Faktor Perilaku 

Konsumen 

Faktor Budaya  

(X1) 

1 0.180 0.266 TIDAK VALID 

2 0.525 0.266 VALID 

3 0.562 0.266 VALID 

4 0.532 0.266 VALID 

Faktor Sosial 

(X2) 

5 0.131 0.266 TIDAK VALID 

6 0.599 0.266 VALID 

7 0.503 0.266 VALID 

8 0.114 0.266 TIDAK VALID 

Faktor Pribadi 

(X3) 

9 0.474 0.266 VALID 

10 0.211 0.266 TIDAK VALID 

11 0.436 0.266 VALID 

12 0.623 0.266 VALID 

Faktor Psikologi 

(X4) 

13 0.495 0.266 VALID 

14 0.133 0.266 TIDAK VALID 

15 0.431 0.266 VALID 

16 0.496 0.266 VALID 

Proses Keputusan 

Pembelian Produk 

Smartphone 

Samsung 

Mengenali 

Kebutuhan 

17 0.080 0.266 TIDAK VALID 

18 0.319 0.266 VALID 

19 0.302 0.266 VALID 

Pencarian 

Informasi 

20 0.372 0.266 VALID 

21 0.587 0.266 VALID 

22 0.504 0.266 VALID 

Evaluasi 

Alternatif 

23 0.593 0.266 VALID 

24 -0.142 0.266 TIDAK VALID 

25 0.270 0.266 VALID 

Keputusan 

Membeli 

26 0.499 0.266 VALID 

27 0.531 0.266 VALID 

28 0.585 0.266 VALID 

Perilaku Pasca 

Pembelian 

29 0.628 0.266 VALID 

30 0.634 0.266 VALID 

31 0.305 0.266 VALID 

 

3.8.3. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas juga merupakan proses untuk mengukur butir atau item suatu 

instrumen. Instrumen dikatakn riliable (andal) jika pertanyaan konsisten atau stabil. 

Uji reliabilitas ini menggunakan rumus alpha Chronbach (α). Dengan kriteria alat 

ukur (instrumen) dinyatakan reliabel jika alpha cronbach > r-tabel dan jika alpha 

cronbach < r-tabel maka dinyatakan tidak reliable. 
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                           S1
2 + S2

2 

α =( 1- __________ ) 

             Sx2   

Keterangan : 

α  = koefisien reliabilitas alpha 

S1
2 dan S2

2 = varian skor belahan 1 dan varian skor belahan 2 

Sx2  = varian skor skala 

Kriteria Reliabilitas instrumen dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.5 

Kriteria Reliabilitas Instrumen 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.6 

Statistik Reliabilitas  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.870 24 

 

r-table diperoleh dari df = N-2 = 54 ( 0,266 dengan taraf signifikansi 5% ) 

Memiliki nilai Cronbach Alpha 0.870 dan diatas r-tabel (0,266) sehingga dapat 

dikatakan hasil pengujian ini reliable. 

 

α <  0.7  = tidak reliabel 

0.7 ≤ α < 0.8  = cukup 

0.8 ≤ α < 0.9  = bagus 

0.9 ≤ α < 1  = sangat bagus 


