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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis

data bersifat kuantitaif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah

ditetapkan (Sugiyono, 2013).

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik korelasional yang

bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana hubungan antara dua variabel atau lebih

(Sugiyono,  2013). Penelitian ini akan mengukur hubungan antara motivasi (X),

dengan pengambilan keputusan membeli (Y) produk iPhone.

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,

objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013).

Variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel bebas (X) : Motivasi Konsumen

2. Variabel terikat (Y) : Pengambilan Keputusan Membeli Produk iPhone
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C. Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian bertujuan agar pengukuran variabel-variabel

penelitian lebih terarah sesuai dengan tujuan dan metode pengukuran yang

dipersiapkan. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Pengambilan Keputusan Membeli Produk iPhone

Pengambilan keputusan membeli produk iPhone adalah suatu tindakan

yang akan diambil oleh konsumen dalam suatu keadaan ketika dihadapkan

pada berbagai macam alternatif pilihan. Konsumen harus mempunyai satu

pilihan dari banyaknya alternatif yang ada dalam menentukan pengambilan

keputusan membeli.

2. Motivasi Konsumen

Motivasi konsumen adalah suatu bentuk dorongan yang berasal dari

dalam dan luar diri konsumen yang dapat mempengaruhi konsumen tersebut

untuk bertindak guna mencapai suatu tujuan untuk mencapai sasaran

kepuasan.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki

data mengenai variabel-variabel yang diteliti (Azwar, 2004). Dalam penelitian ini,

subjek yang digunakan adalah siswa-siswi SMA N 6 pekanbaru yang memiliki

iPhone. Berdasarkan hasil survei yang didapatkan pada tanggal 16 Maret 2017,
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peneliti memperoleh data jumlah siswa-siswi di SMAN 6 Pekanbaru yang

memiliki iPhone yaitu sebanyak 131 orang yang berasal dari kelas X dan XI dan

akan dijadikan populasi dalam penelitian ini.

Tabel 3.1
Jumlah Seluruh Siswa/i SMAN 6 Pekanbaru yang memiliki iPhone

Kelas Total

X IPA 24

X IPS 24

XI IPA 44

XI IPS 39

Total keseluruhan 131

Sumber : survei lapangan

Untuk menghitung ukuran sampel dari populasi yang diketahui jumlahnya,

maka peneliti menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael

(dalam sugiyono, 2013) yang telah ditentukan jumlah sampel dari populasi

tertentu dalam tabel. Berdasarkan tabel tersebut, dengan jumlah populasi 130

maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 109 dengan tingkat kesalahan 1%.

Tabel 3.2
Penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan taraf kesalahan
1%,5%,10%

N
S

1% 5% 10%

130 109 95 88
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E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability

sampling yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan

sampel dengan pertimbangan tertentu (sugiyono, 2013). Sampel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah siswa/siswi SMAN 6 Pekanbaru yang memiliki

iPhone.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan

memungkinkan tercapainya pemecahan masalah secara valid dan reliabel

(Sugiyono, 2013). Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting,

berbagai sumber dan berbagai cara (Sugiyono, 2012). Pengumpulan data yang

akan dilakukan dalam penelitan ini adalah menggunakan skala likert.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua skala likert, yaitu skala

motivasi, dan skala pengambilan keputusan membeli produk iPhone. Skala likert

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012).

1. Alat ukur

Pada penelitian ini, alat ukur yang digunakan adalah skala psikologi.

Penelitian ini menggunakan dua skala psikologi. Pertama, skala keputusan

membeli yang disusun berdasarkan tahap-tahap pengambilan keputusan

membeli menurut Kotler dan Amstrong (2008), yaitu (1) pengenalan

kebutuhan, (2) pencarian informasi, (3) evaluasi alternatif, dan  (4)
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keputusan pembelian, (5) perilaku pascapembelian. Kedua, skala motivasi

yang disusun berdasarkan jenis motivasi menurut Setiadi (2003), yaitu (1)

motivasi rasional, (2) motivasi emosional.

a. Skala keputusan membeli

Skala yang digunakan merupakan skala dari penelitian Tuddin

(2015) yang dimodifikasi oleh peneliti dengan menyesuaikan objek dan

penelitian  Dalam skala penelitian sebelumnya menggunakan penyataan

berkaitan dengan “Produk Motor Merek Yamaha” dan didalam

penelitian ini dimodifikasi menjadi “Produk iPhone”. Selain itu,

peneliti juga menambahkan beberapa aitem dari penelitian sebelumnya.

Jumlah aitem pada penelitian sebelumnya berjumlah 20 aitem dan pada

penelitian ini berjumlah 30 aitem.

Skala ini disusun berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Kotler

dan Amstrong (2008), dengan menggunakan model skala likert yang

dibuat dalam empat alternatif yaitu, Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S),

Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). Pemberian skor dengan

cara memberi skor 1 sampai 4. Untuk aitem favorable jawaban Sangat

Sesuai (SS) diberi nilai 4, Sesuai (S) diberi nilai 3, Tidak Sesuai (TS)

diberi nilai 2, Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi nilai 1. Sedangkan

untuk aitem unfavorable pemberian nilai seperti pada nilai aitem

favorable namun berlaku sebaliknya, yaitu untuk jawaban Sangat

Sesuai (SS) diberi nilai 1, Sesuai (S) diberi nilai 2, Tidak Sesuai (TS)

diberi nilai 3, Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi nilai 4.
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Tabel 3.3
Alternatif Pilihan Jawaban Model Skala Likert

Favorable Unfavorable

Pernyataan Skor Pernyataan Skor

Sangat Sesuai 4 Sangat Sesuai 1

Sesuai 3 Sesuai 2

Tidak Sesuai 2 Tidak Sesuai 3

Sangat Tidak
Sesuai

1 Sangat Tidak Sesuai 4

Tabel 3.4
Blue Print Skala Pengambilan Keputusan Membeli Sebelum Try
Out
No. Variabel aspek F UF Jml

1. Keputusan

membeli

Pengenalan
kebutuhan

1,2,3 4,5,6 6

Pencarian
informasi

7,8,9 10,11,12 6

Evaluasi
alternatif

13,14,15 16,17,18 6

Keputusan
pembelian

19,20,21 22,23,24 6

Perilaku pasca
pembelian

25,26,27 28,29,30 6

Jumlah 15 15 30
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b. Skala motivasi konsumen

Skala yang digunakan merupakan skala yang dibuat sendiri oleh

peneliti. Jumlah aitem dalam skala penelitian ini adalah 30 aitem. Skala

ini disusun berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Setiadi (2003)

dengan menggunakan model skala likert yang dibuat dalam empat

alternatif yaitu, Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS),

Sangat Tidak Sesuai (STS). Pemberian skor dengan cara memberi skor

1 sampai 4. Untuk aitem favorable jawaban Sangat Sesuai (SS) diberi

nilai 4, Sesuai (S) diberi nilai 3, Tidak Sesuai (TS) diberi nilai 2, Sangat

Tidak Sesuai (STS) diberi nilai 1. Sedangkan untuk aitem unfavorable

pemberian nilai seperti pada nilai aitem favorable namun berlaku

sebaliknya, yaitu untuk jawaban Sangat Sesuai (SS) diberi nilai 1,

Sesuai (S) diberi nilai 2, Tidak Sesuai (TS) diberi nilai 3, Sangat Tidak

Sesuai (STS) diberi nilai 4.

Tabel 3.5
Alternatif Pilihan Jawaban Model Skala Likert

Favorable Unfavorable

Pernyataan Skor Pernyataan Skor

Sangat Sesuai 4 Sangat Sesuai 1

Sesuai 3 Sesuai 2

Tidak Sesuai 2 Tidak Sesuai 3

Sangat Tidak
Sesuai

1 Sangat Tidak Sesuai 4
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Table 3.6
Blue Print Skala Motivasi konsumen sebelum Try Out

G. Reliabilitas dan Validitas

1. Uji Coba Alat Ukur

Uji coba alat ukur yang pertama dilakukan pada 30 orang siswa/siswi

SMAN 6 Pekanbaru pada tanggal 14 agustus 2017. Setelah dilakukan

penskoran dan uji validitas serta uji reliabilitas menggunakan SPSS versi

17.0 for windows dan didapatkan hasil yang tidak memenuhi ketemtuan

validitas suatu alat ukur sehingga peneliti merevisi beberapa item-item dari

skala uji coba dan kembali melakukan uji coba alat ukur yang kedua pada

42 orang remaja di Pekanbaru. Kemudian kembali melakukan penskoran

terhadap hasil yang diterima dan dilakukan uji validitas dan reliabilitas dari

keseluruhan skala motivasi konsumen dan skala pengambilan keputusan

No. ASPEK Indikator F UF Jml
1. Motivasi

Rasional

Kualitas
produk

1,2,3 4,5,6 6

Harga produk 10,11,12 7,8,9 6

Ketersediaan
barang

15,16 13,14 4

Kegunaan
barang

17,18 19,20 4

2. Motivasi
Emosional

Status sosial

Harga diri

23,24,25

26,27

21,22

28,29,30

5

5

Jumlah 15 15 30
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membeli produk iPhone dengan menggunakan SPSS) versi 17.0 for

windows.

2. Uji Validitas

Validitas atau valid berarti instrumen tersebut dapat mengukur apa yang

henda diukur (Sugiyono, 2012). Sementara itu, menurut Azwar (2009)

validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.

Instrumen vang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan

data (mengukur) itu valid. Hasil penelitian yang valid terjadi apabila

terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi.

Validitas isi merupakan relevansi aitem dengan indikator keperilakuan dan

dengan tujuan ukur sebenarnya sudah dapat dievaluasi lewat nalar dan akal

sehat (common sense) yang mampu menilai apakah isi skala memang

mendukung konstrak teoritik yang diukur (Azwar, 2015). Validitas isi dalam

penelitian ini diukur menggunakan professional judgment yang dilakukan

oleh dosen pembimbing dan narasumber.

3. Indeks Daya Beda

Indeks daya beda adalah sejauh mana aitem mampu membedakan

antara individu atau kelompok individu yang memiliki dan yang tidak

memiliki atribut yang diukur (Azwar, 2015). Azwar (2015) menyebutkan

salah satu cara melihat daya beda aitem dengan cara menghitung koefisien
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korelasi antara distribusi skor aitem dengan distribusi skor skala itu sendiri.

Komputasi ini akan menghasilkan koefisien korelasi aitem-total (rix).

Penerimaan aitem diterima atau gugur dalam penelitian ini dengan

melihat koefisien korelasi (rix) dengan batasan ≥ 0,30. Aitem dengan nilai

koefisien korelasi ≥ 0,30 dianggap memuaskan dan bisa digunakan untuk

alat ukur penelitian, sedangkan aitem yang berada dibawah koefisien

korelasi tersebut dianggap gugur. Apabila koefisien aitem yang diterima

ternyata masih tidak bisa memenuhi jumlah yang diinginkan, ketentuan

koefisien korelasi aitem dari ≥ 0,30 bisa diturunkan menjadi 0,25. Dalam

penelitian ini nilai koefisien korelasi yang digunakan adalah 0,25.

Untuk melihat indeks daya beda aitem, hasil try out tersebut dianalisis

dengan bantuan program SPSS versi 17.0 for window. Dari 30 aitem skala

pengambilan keputusan membeli produk iPhone, 30 aitem skala motivasi

konsumen ketika dilakukan analisis dengan menggunakan SPSS 17.0 for

windows maka hasil analisis dinyatakan masih terdapat aitem-aitem yang

gugur.

a. Skala Pengambilan Keputusan Membeli Produk iPhone

Berdasarkan hasil uji indeks daya beda dari 30 aitem skala

pengambilan keputusan membeli produk iPhone diperoleh aitem yang

dinyatakan diterima berjumlah 22 aitem yaitu berkisar antara 0,253

hingga 0,746 dan aitem yang gugur berjumlah 8 aitem. Blue print hasil

uji indeks daya beda aitem skala pengambilan keputusan membeli

produk iPhone adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.7
Blue Print Skala Pengambilan Keputusan Membeli Setelah Try out

No
.

Aspek Indikator
Valid Gugur

Jml.
F Uf F Uf

1
Keputusan
membeli

Pengenalan
kebutuhan

1,2,3 5 4,6 6

Pencarian
informasi

9
10,
11,
12

7,
8

- 6

Evaluasi
alternatif 13,15 18 14 16,17 6

Keputusan
pembelian 19,20,

21
22,
24

- 23 6

Perilaku
pasca
pembelian

25,26,
27

28,
29,
30

- - 6

Jumlah 12 10 3 5 30

Setelah mendapatkan aitem yang valid maupun yang gugur, aitem

disusun kembali dengan menyesuaikan nomor pada aitem yang

sebelumnya, maka dari itu dibuat blue print baru untuk penelitian yang

berisikan aitem-aitem valid. Adapun blue print skala pengambilan

keputusan membeli produk iPhone untuk penelitian yaitu sebagai

berikut :
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Tabel 3.8
Blue Print Skala Pengambilan Keputusan Membeli Untuk
Penelitian

No. Aspek Indikator F UF Jml

1. Keputusan
membeli

Pengenalan
kebutuhan

1,2,3 5 4

Pencarian
informasi

9 10,11,12 4

Evaluasi
alternatif

13,15 18 3

Keputusan
pembelian

19,20,21 22,24 5

Perilaku
pasca
pembelian

25,26,27 28,29,30 6

Jumlah 12 10 22

b. Skala Motivasi Konsumen

Berdasarkan hasil uji indeks daya beda dari 30 aitem skala motivasi

konsumen diperoleh aitem yang dinyatakan diterima berjumlah 20

aitem yang berkisar antara 0,260 hingga 0,716 dan aitem yang gugur

berjumlah 10 aitem. Blue print hasil uji indeks daya beda aitem skala

motivasi konsumen adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.9
Blue Print Skala Motivasi Konsumen Setelah Try Out

No
.

Aspek Indikator
Valid Gugur

Jml.
F Uf F Uf

1. Motivasi
Rasional

Kualitas
produk

1, 2, 3 4, 6 5 6

Harga
produk

10,11 7 12 8,9 6

Ketersediaa
n barang

15 - 16 13, 14 4

Kegunaan
barang

18 20 17 19 4

2.
Motivasi
Emosional

Status sosial 23, 24,
25

21,
22

- - 5

Harga diri 26,27 29,3
0

- 28 5

Jumlah 12 8 3 7 30

Setelah mendapatkan aitem yang valid maupun yang gugur, aitem

disusun kembali dengan menyesuaikan nomor pada aitem yang

sebelumnya, maka dari itu dibuat blue print baru untuk penelitian yang

berisikan aitem-aitem valid. Adapun blue print skala motivasi

konsumen untuk penelitian yaitu sebagai berikut :
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Tabel 3.10
Blue Print Skala Motivasi Konsumen Untuk Penelitian
No. Aspek Indikator F UF Jml
1. Motivasi

Rasional
Kualitas
produk

1, 2, 3 4, 6 5

Harga produk 10, 11 7 3

Ketersediaan
barang

15 - 1

Kegunaan
barang

18 20 2

2. Motivasi
Emosional

Status sosial 23, 24,
25

21, 22 5

Harga diri 26, 27 29, 30 4
Jumlah 12 8 20

4. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan terjemahan dari kata realibility yang

mempunyai asal kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas

tinggi disebut sebagai penelitian yang reliabel (Azwar, 2009). Hasil

penelitian yang reliabel terjadi apabila terdapat kesamaan data dalam waktu

yang berbeda. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan

menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2013). Menurut Azwar (2009),

reliabilitas adalah konsistensi alat ukur, yang mengandung makna seberapa

tinggi kecermatan pengukuran. Koefisien reliabilitas ( ) berada dalam

rentang angka dari 0 sampai dengan 1,00. Bila koefisien reliabilitas

mendekati angka 1,00 berarti pengukuran semakin reliablel.
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Dalam penelitian ini, untuk menguji reliabilitas alat ukur menggunakan

rumus reliabilitas Alpha dengan bantuan program SPSS versi 17.0 for

windows. Berdasarkan uji reliabilitas terhadap aitem skala motivasi

konsumen, dan skala keputusan membeli produk iPhone diperoleh hasil

koefisien alpha cronbach masing-masing variabel yaitu 0,899 untuk skala

pengambilan keputusan membeli produk iPhone, dan 0,891 untuk skala

motivasi konsumen. Hasil koefisien reliabilitas alpha cronbach kedua skala

mendekati angka 1 yang berarti reliabilitas skala dapat dikatakan baik atau

reliabilitas.

Tabel 3.11
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Jumlah Aitem Cronbach’s Alpha
Pengambilan keputusan
membeli
Motivasi konsumen

22

20

0,899

0,891

H. Analisis Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini selanjutnya akan dianalisa dengan

menggunakan teknik korelasi Product Moment yang dapat dihitung dengan

menggunakan bantuan program SPSS versi 17.0. Data hasil pengukuran

pengambilan keputusan membeli yang dikumpulkan melalui skala akan

dikorelasikan dengan data motivasi konsumen yang juga diperoleh melalui skala.

Data tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis

korelasi product moment.
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I. Jadwal Penelitian

Tabel 3.12
Jadwal penelitian
No Jenis kegiatan Tanggal pelaksanaan
1. Seminar Proposal 03 Mei 2017
2. Uji Coba Skala (Try Out) 14 Agustus – 30 Setember 2017
3. Penelitian 03 – 17 Oktober 2017
4. Pengolahan Data Hasil Penelitian 18 Oktober – 27 Oktober 2017
5. Seminar Hasil 3 Januari 2018
6. Ujian Munaqasyah 28 Maret 2018


