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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penelitian bertempat di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

Waktu penelitian dimulai pada bulan September 2016 sampai dengan Mei 2017. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

  Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari 

sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Siregar, 2013:16). Data ini 

diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner pada konsumen smarphone 

Xiaomi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

b. Data Sekunder 

  Data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu organisasi atau 

perusahaan secara tertulis dan diolah untuk mendukung data primer, yaitu data yang 

diperoleh langsung dari Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau 

Pekanbaru, sejarah singkat, struktur organisasi dan lain-lain. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

  Adapun populasi dan sampel dalam peneliian ini adalah sebagai berikut : 

a. Populasi 

  Sugiyono (2012:115) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

  Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah Mahasiswa di Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang membeli smartphone Xiaomi. Karena 

jumlahnya tidak diketahui secara pasti, maka jumlah populasi tidak diketahui. 

b. Sampel 

  Karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti maka cara pengambilan 

sampel menurut (Irawan, 1995:58) dalam Sukandarrumidi dan Haryanto 

(2014:24) menyatakan agar penelitian dapat dianalisa dengan menarik jumlah sampel 

yang diambil minimum 30 responden, dan adapula yang menyarankan jumlah sampel 

minimum 100 responden. Jadi, dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah 100 

responden yaitu Mahasiswa yang telah menggunakan atau memebeli smartphone 

Xiaomi di Fkultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

3.4 Teknik Penarikan Sampel 

Metode yang digunakan untuk penarikan sampel yaitu metode Sampling 

Aksidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja 

yang secara kebetulan atau incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan 
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sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai 

sumber data (Sugiyono, 2012:122). 

Pada penelitian ini maka sampel yang diambil adalah Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, dengan melihat TOL (Tolerance) dan VIF 

(Variance Inflation Factor) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya (Gujarat, 1995) dalam (Suliyanto, 2011:82). 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

  Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Yaitu melakukan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi 

dengan cara mengajukan kepada responden yang mengetahui permasalahan yang 

akan diteliti. 

b. Angket 

  Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data 

dengan cara membagikan daftar petanyaan kepada para Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

c. Studi kepustakaan 

Salah satu hal penting dalam penelitian ini adalah mempelajari beberapa 

literature tertulis, baik dari buku, artikel, majalah, Koran, internet, maupun sumber 

tertulis lainnya yang mengandung informasi berkaitan dengan permasalahan yang 

dibahas. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Untuk keperluan analisis, penulis mengumpulkan dan mengolah data yang 

diperoleh dari kuesioner dengan cara memberikan bobot penileian setiap jawaban 

pertanyaan berdasarkan skala Likert. Menurut (Siregar, 2013:25), skala Likert adalah 

skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Adapun bobot penilaian terhadap 

jawaban kuesioner adalah sebagai berikut: 

a) Sangat Setuju (SS)  bobot = 5 

b) Setuju (S)    bobot = 4 

c) Ragu-ragu (RR)   bobot = 3 

d) Tidak Setuju (TS)   bobot = 2 

e) Sangat Tidak Setuju (STS) bobot = 1  

3.7 Uji kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah jawaban dari responden 

benar-benar cocok untuk digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang valid 

adalah bila terdapat kesamaan antara data yang dikumpulkan dengan data yang terjadi 

pada objek yang diteliti. Instrumen valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data ( mengukur ) valid berarti instrumen dapat digunakan untuk 

mengukur data yang seharusnya diukur. 

Adapun kriteria pengambilan keputusan uji validitas untuk setiap pertanyaan adalah 

nilai corected item total corelation  atau nilai r hitung harus berada diatas 0,3 hal ini 
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dikarenakan jika r hitung lebih kecil dari 0,3 maka item tersebut memiliki hubungan 

yang lebih rendah dengan item-item pernyataan lainnya dari pada variabel yang 

diteliti, sehingga item tersebut dinyatakan tidak valid ( Sugiyono, 2007:48). 

b. Uji Reliabilitas 

  Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi indikator (variabel) 

penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 

2006). Untuk menguji keandalan kuesioner yang digunakan, maka dilakukan analisis 

reliabilitas berdasarkan koefisien Alpha Cronbach. Koefisien Alpha Cronbach 

menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala indikator yang ada 

dengan keyakinan tingkat kendala. Indikator yang dapat diterima apabila koefisien 

alpha diatas 0,60. Menurut Ghozali (2006) suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. 

3.8 Uji Asumsi Klasik 

  Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang 

diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik, agar dalam analisis regresi 

diperoleh model regresi yang bisa dipertanggung jawabkan maka harus diperhatikan 

asumsi-asumsi sebagai berikut : 

a. Terhadap hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat 

b. Besarnya variabel error ( faktor pengganggu ) bernilai konstan untuk seluruh 

variabel bebas ( bersifat homoscedasticity ) 

c. Independensi dari error ( non autocorrelation ) 
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d. Normalitas dari distribusi error 

e. Multikolinearitas yang sangat rendah. 

Dalam analisis regresi linear berganda perlu menghindari penyimpangan 

asumsi klasik supaya tidak timbul masalah dalam penggunaan analisis tersebut. 

Untuk tujuan tersebut maka harus dilakukan pengujian terhadap tiga asumsi klasik 

berikut ini : 

a. Uji Normalitas 

Menurut (Suliyanto, 2012:71) uji normalitas digunakan untuk menguji 

apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi 

normal atau tidak. Nilai residual bisa dikatakan berdistribusi normal jika digambarkan 

dengan bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng (bell-shaped curve) yang 

kedua sisinya melebar sampai titik terhingga. Dan berdasarkan grafiknya terlihat 

bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. 

b. Uji Multikolinearitas 

  Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi 

antara variabel bebas (independen). Dilakukan dengan cara menganalisis matrik 

korelasi variabel-variabel independen. Jika variabel-variabel independen saling 

berkorelasi (diatas 0,9) dan nilai R2 yang dihasilkan oleh estimasi model regresi 

empiris sangat tinggi, dan nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF 

(Variance Inflation Factor) > 10 maka mengindikasikan adanya multikolinieritas 

(Ghozali, 2006). 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

  Penyimpangan uji asumsi klasik ini adalah adanya gejala heteroskedastisitas, 

artinya varians variabel dalam model tidak sama. Konsekuensi dari adanya gejala 

heteroskedastisitas adalah penaksiran yang diperoleh tidak efisien, baik dalm sampel 

besar maupun kecil walaupun penaksiran diperoleh menggambarkan populasi dalam 

arti bias. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

uji scaatterplot. 

d. Uji Otokorelasi 

Uji Otokorelasi atau dikenal juga dengan Autokorelasi merupakan korelasi 

atau hubungan yang terjadi antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan 

yang tersusun dalam times-seriespada waktu yang berbeda. Uji otokorelasi bertujuan 

untuk menguji apakah dalam regresi linier ada korelasi kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika ada, 

berarti terdapat Otokorelasi. Dalam penelitian ini keberadaan Otokorelasi diuji 

dengan metode Durbin Watson (Durbin Watson Test) dengan rumus sebagai berikut: 

          ∑(et – et-1)
2
 

DW =  

       ∑et
2 

 

Keterangan: 

DW =  Nilai Durbin-Watson Test. 

et =  Nilai residual . 

et-1 =  Nilai residual satu periode sebelumnya. 
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Cara menentukannya: 

1) Jika angka D-W dibawah -2, berarti terdapat Otokorelasi positif.  

2) Jika angka D-W diantara -2 sampai 2, berarti tidak terdapat Otokorelasi. 

3) Jika D-W di atas 2, berarti terdapat Otokorelasi negatif. 

Untuk menentukan batas tidak terjadinya Otokorelasi dalam model regresi 

adalah  dU s.d 4-dU, dimana dU adalah batas atas dari nilai DW yang terdapat pada 

tabel uji Durbin-Watson. SedangkanDW merupakan nilai DW dari hasil perhitungan 

yang dilakukan. Model regresi tidak mengandung masalah Otokorelasi jika kriteria 

dU s.d 4-dU  terpenuhi. 

Tabel 3.1 : Kriteria Pengujian Otokorelasi dengan Uji D-W 

DW Kesimpulan 

< dL Ada Otokorelasi positif (+) 

dL s.d. dU Tanpa kesimpulan 

dU s.d. 4-dU Tidak ada Otokorelasi 

4-dU s.d. 4-dL Tanpa kesimpulan 

> 4 – dL Ada Otokorelasi 

 (Sumber: Suliyanto. 2011:127) 

3.9 Uji Regresi Linear Berganda 

  Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y). Dimana variabel X terdiri 

dari Fitur, Gaya Hidup, Harga, dan untuk Y adalah keputusan pembelian. Untuk 

menguji dalam penelitian ini digunakan program statistical package for the social 

sciences (SPSS) versi 20.0 
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Adapun bentuk model yang akan datang diuji dalam penelitian ini yaitu : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Dimana : 

Y  = Keputusan Pembelian 

a  = Konstanta 

b1  =  Koefisien regresi untuk variabel Fitur 

b2  =  Koefisien regresi untuk variabel Gaya Hidup 

b3  =  Koefisien regresi untuk variabel Harga    

X1   =  Fitur 

X2  = Gaya Hidup 

X3   =  Harga 

e   =  Standar error  

3.10 Uji Hipotesis 

a.   Uji Determinasi (  ) 

Koefisisen Determinasi (  ) merupakan besarnya kontribusi variabel bebas 

terhadap variabel tergantungnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin 

tinggi pula kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada 

variabel tergantungnya (Suliyanto, 2011:39) . 

Nilai koefisian determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai (  ) yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel 
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independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien 

determinasi (  ) adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan 

ke dalam model.  

Setiap tambahan satu variabel independen, maka (  ) pasti meningkat tidak 

peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikasi terhadap variabel 

dependen. Maka digunakan nilai Adjusted (  ) pada saat mengevaluasi model regresi 

yang terbaik karena Adjusted (  ) dapat naik turun apabila satu variabel independen 

di tambahkan ke dalam model. 

Tabel 3.2 : Tabel Uji Determinasi (  ) 

R Interpestasi 

0 Tidak berkorelasi 

0,1-0,20 Sangat rendah 

0,21-0,40 Rendah 

0,41-0,60 Agak rendah 

0,61-0,80 Cukup 

0,81-0,99 Tinggi 

1 Sangat tinggi 

b. Uji F ( Secara Simultan ) 

 Uji F adalah uji yang digunakan untuk menguji dan menunjukkan apakah 

semua variabel independen (X1: Fitur; X2: Gaya hidup, X3: Harga) yang dimasukkan 
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ke dalam model secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap 

variabel dependen (Y: keputusan pembelian) (Ghozali 2006). 

 Menurut (Siregar, 2013:304) uji ini digunakan untuk menguji pengaruh 

simultan variable bebas terhadap variable terikatnya. Jika variable bebas memiliki 

pengaruh secara simultan terhadap variable tergantung maka model persamaan 

regresi masuk kedalam kriteria cocok. Kaidah pengujiannya jika Fhitung>Ftabel maka H0 

ditolak. Dan jika Fhitung <Ftabel maka H0 diterima (Siregar, 2013:304). 

Jika Fhitung>Ftabel dengan tingkat sig < α maka H0 ditolak dan Ha diterima, 

artinya terdapat pengaruh fitur, gaya hidup, dan harga terhadap keputusan pembelian 

produk Smartphone Xiaomi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

Suska Riau. 

Jika Fhitung<Ftabel maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya tidak terdapat 

pengaruh fitur, gaya hidup, dan harga terhadap keputusan pembelian produk 

Smartphone Xiaomi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska 

Riau.  

c. Uji Parsial ( Uji T ) 

Nilai T hitung digunakan untuk menguji pengaruh parsial (per variable) 

variable bebas terhadap variable tergantungnya, kaidah pengujiannya jika thitung>ttabel 

maka Ha diterima. Dan jika thitung<ttabel maka H0 diterima (Siregar, 2013:306). 

Jika thitung>ttabel dengan tingkat sig < α maka Ha diterima dan H0 ditolak, 

artinya terdapat pengaruh antara fitur, gaya hidup, dan harga terhadap keputusan 
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pembelian produk Smartphone Xiaomi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial UIN Suska Riau. 

Jika thitung<ttabel dengan sig > α, maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya tidak 

terdapat pengaruh antara fitur, gaya hidup, dan harga tehadap keputusan pembelian 

produk Smartphone Xiaomi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

Suska Riau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


