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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis mengambil lokasi di

Padang Panjang dengan objek penelitian mahasiswa jurusan televisi dan film

dan fotografi Institut Seni Indonesia. Dengan alamat Jl.Bahder Johan Padang

Panjang Sumatra Barat. Penelitian ini mulai dilakukan dari bulan Maret 2014

sampai selesai.

3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung

memberikan data kepada pengumpul data. Data primer pada penelitian ini

diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa jurusan

televisi dan film dan fotografi fakultas seni rupa dan desain Institut Seni

Indonesia Padang Panjang

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah

jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam

bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan oleh pihak lain

untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang

dilakukan peneliti saat ini secara spesifik
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3.3 Skala Pengukuran

Menurut Sugiono (2006:84) skala pengukuran merupakan suatu

kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang

pendeknya interval yang ada dalam alat ukur tersebut bila digunakan dalam

pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala pengukuran yang

digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert digunakan untuk mengukur

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang

fenomena sosial.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif,

maka jawaban dari pertanyaan itu masing-masing diberi skor, yaitu:

1. Sangat Setuju (SS) dengan skor 5 (lima)

2. Setuju (S) dengan skor 4 (empat)

3. Netral (CS) dengan sko 3 (tiga)

4. Tidak Setuju (TS) dengan skor 2 (dua)

5. Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1 (satu)

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan

televisi dan film dan fotografi Institut Seni Indonesia Padang Panjang yang

berjumlah 193. Mengingat jumlah populasi cukup banyak maka pengambilan

sampel menggunakan rumus slovin agar pengambilan sampel yang dipilih

benar-benar mewakili populasi (Umar, 2003 : 146).

N
n =
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1+N(e2)
Dimana :

n    = ukuran sampel

N   = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 10%.

N 193
n = =

1+N(e2) 1+ 193(10%2)

193
n = =  65,87= 66

1+1,93

Berdasarkan rumus diatas dapat diambil sampel dari populasi

sebannyak 66 responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah

metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang maksud dan

tujuan tertentu dengan kriteria:

a.Mahasiswa jurusan televisi dan film dan fotografi ISI Padang Panjang.

b. Mahasiswa yang menggunakan kamera DSLR merek Canon.

c.Sesuai data terakhir mahasiswa jurusan televisi dan film dan fotografi.

d. Laki-laki dan perempuan.

Tv dan film = 158 Fotografi = 35

3.5 Teknik Pengumpulan Data
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Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini

digunakan teknik pengumpulan data dengan cara kuesioner. Kuesioner

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

dijawabnya.

3.6 Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.6.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa tepat

instrumen atau kuesioner yang disusun mampu menggambarkan

keadaan yang sebenarnya dari variabel penelitian. Sebuah hasil

penelitian yang valid apabila terdapat kesamaan antara data yang

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang

diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk

mendapatkan data (mengukur) valid. Valid berarti instrument tersebut

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur

(Sugiyono, 2011 : 137).

2. Uji Reliabilitas

Menurut Imam Ghazali (2005: 41) Uji reliabilitas ditujukan

untuk menguji sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten

apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Jadi reliabilitas adalah
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indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya

atau diandalkan bila alat ukur tersebut digunakan dua kali untuk

mengukur gejala yang sama, maka hasil pengukuran yang diperoleh

relatif konsisten. Pengujuian dilakukan dengan menggunakan teknik

cronbach alpa. Dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel bila

memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar: (a) 0,6 tidak reliabel,

(b) 0,6-0,7 acceptable,  (c) 0,7-0,8 baik  dan (d)  0,8 sangat baik.

3. Uji Normalitas

Sebelum melakukan analisis statistik, maka kenormalan data

harus diuji terlebih dahulu. Pengujian normalitas data digunakan untuk

menguji apakah data kontinue berdistribusi normal sehingga analisis

dengan validitas, reliabilitas, uji t, korelasi, regresi dapat dilaksanakan

(Husaini Usman, 2006 : 109).

4. Uji Asumsi Klasik

a. Pengujian Multikolinearitas

Imam Ghazali (2005: 91) Uji multikolinearitas bertujuan

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi

antar variabel bebas. Jika antar variabel bebas terdapat korelasi

yang cukup tinggi dari R2 maka terjadi multikolinearitas. Model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel

bebas tersebut. Multikolinieritas dapat diuji melalui nilai toleransi

dengan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF dapat dihitung

dengan formula sebagai berikut:   ToleransiR
VIP

1

1

1
2
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Jika VIF > 10, terdapat persoalan multikolinieritas diantara

variabel bebas. Jika VIF < 10, tidak terdapat persoalan

multikolinieritas diantara variabel bebas.

b. Pengujian Autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan ada tidaknya gejala

korelasi serial yaitu kondisi yang terdapat ketika residu tidak

independen satu sama lain. Secara sederhana gejala ada atau

tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan test statistic Durbin-

Watson (tabel D-W). Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif

2. Jika angka D-W diantara -2 sampai 2 berarti tidak ada

autokorelasi

3. Jika angka D-W diatas 2 berarti ada autokorelasi negatif

c. Pengujian Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan alat uji dengan melihat

ada tidaknya tertentu dengan grafik. Jika ada pola tertentu seperti

titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu

yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka

telah terjadi Heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas maka

tidak terjadi heterokedastisitas.

3.6.2 Uji Regresi Linear Berganda

Dalam menganalis data yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini,

penulis menggunakan metode regresi berganda yaitu analisis tentang
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hubungan antara variabel dependen dengan dua atau lebih variabel

independen( Arikunto, 2006 :296)

Hubungan antara variabel dependen dengan independen

ditunjukkan dengan persamaan :

Y= a+b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4+ e

Dimana :

Y   = keputusan pembelian kamer DSLR merek Canon

X1 = Produk:    X2 = Harga:    X3 = Distribusi:    X4 = Promosi

b1, b2, b3, b4 ........be = koefisien regresi

a    = konstanta

e = variabel error

3.6.3 Uji Hipotesis

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis ini maka terlebih

dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara menyeluruh

atau simultan.

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial atau individual

pengaruh dari masing-masing variabel bebas yang dihasilkan dari

persamaan regresi secara individu dan secara bersama-sama

berpengaruh terhadap variabel terikat. Jika nilai probabilitas (Sig. t) <α

(0,05) maka tolak H
0

atau dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan

yang signifikan antara variabel X terhadap Y. Jika nilai probabilitas (Sig.

t) >=α (0,05) maka terima H
0

atau dapat diambil kesimpulan bahwa tidak

ada hubungan antara variabel X terhadap Y (Nugroho, 2005: 52).
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Uji t dilakukan dengan ketentuan: Jika thitung ttabel, maka

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan

variabel terikat. Jika thitung ttabel, maka tidak terdapat pengaruh yang

signifikan antara variabel bebas dengan  variabel terikat

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai

pengaruh secara bersama terhadap variabel dependen atau terikat.

Probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka hasilnya signifikan. Berarti

terdafat pengaruh dari variabel secara terhadap varaibel dependen

(Ghozali, 2005:84).

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas secara

bersamaan (simultan) atau menyeluruh berpengaruh terhadap variabel

terikat. Uji F dilakukan dengan ketentuan: Jika Fhitung Ftabel, maka

terdapat pengaruh yang kuat antara variabel bebas dengan variabel

terikat. Jika Fhitung Ftabel, maka terdapat pengaruh yang lemah antara

variabel bebas dengan variabel terikat.

3. Koefisien Determinasi (R2)

Untuk mengetahui ketepatan atau kecocokan garis regresi yang

terbentuk dalam mewakili kelompok dan observasi, perlu dilihat

sampai seberapa jauh model yang terbentuk mampu menerangkan

kondisi yang sebenarnya. Dalam analisis regresi dikenal suatu ukuran
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yang dapat digunakan untuk keperluan tersebut yang dikenal dengan

nama koefisien determinasi (R2).

Semakin tinggi R2, semakin penting suatu variabel, maka

digunakan koefisien determinasi untuk mengukur besar sumbangan

dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin besar koefisien

determinasi terkoreksi atau model regresi, maka model yang

didapatkan akan semakin baik. Menurut Ghozali Koefisien determinan

(R2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel

independent menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2005: 83).


