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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan satu bentuk penelitian deskriptif dengan

menggunakan teknik korelasi. Penelitian dengan teknik korelasi merupakan

penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua

atau beberapa variabel.

B. 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, 2009).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Variabel bebas (X) : Citra Merek (Brand image)

Variabel terikat (Y) : Keputusan Membeli Kartu Simpati

C. Defenisi Operasional

1. Defenisi Keputusan Membeli

Keputusan membeli adalah serangkaian proses kognitif yang dilakukan

oleh seseorang untuk sampai pada penentuan pilihan atas produk yang akan

dibelinya sehingga akan mendorongnya untuk membeli suatu produk. Adapun

indikator dari keputusan membeli adalah sebagai berikut :
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a. Pengenalan kebutuhan akan kartu Simpati.

b. Pencarian informasi mengenai kartu Simpati.

c. Evaluasi alternatif terhadap kartu Simpati.

d. Keputusan membeli kartu Simpati.

e. Prilaku pasca pembelian kartu Simpati.

2. Defenisi Citra Merek

Citra merek (Brand Image) adalah persepsi dan keyakinan konsumen

terhadap merek tertentu yang merupakan refleksi memori konsumen akan

asosiasinya pada merek tersebut. Menurut Keller (2003), di dalam brand

image terdapat 3 faktor-faktor yang merangkai sebuah brand image, antara

lain :

1. Brand Favorability adalah kesukaan terhadap brand, kepercayaan dan

perasaan bersahabat dengan suatu brand, serta akan sulit bagi brand, lain

untuk dapat menarik konsumen yang sudah mencintai brand, hingga pada

tahap ini. Indikator dari Brand Favorability meliputi:

a. Popularitas

b. Kredibilitas

2. Brand Strength adalah seberapa sering seseorang terpikir tentang

informasi suatu brand, ataupun kualitas dalam memproses segala

informasi yang diterima konsumen. Indikator dari Brand Strength

meliputi:

a. Nilai perusahaan

b. Atribut
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3. Brand Uniqueness adalah membuat kesan unik dan perbedaan yang berarti

diantara brand lain serta membuat konsumen tidak mempunyai alasan

untuk tidak memilih brand tersebut. Indikator dari Brand Uniqueness

meliputi:

a. Kemudahan mendapatkan produk yang dibutuhkan

b. Penawaran varian paket

D. Populasi, Sampel Penelitian, dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2009) Populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa UIN

SUSKA Riau ± 27.000 orang pada tahun 2013 (data akademik).

2. Sampel Penelitian

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009). Adapun sampel dalam

penelitian ini adalah mahasiswa UIN SUSKA Riau yang menggunakan kartu

Simpati. Maka pada penelitian ini peneliti menetapkan jumlah sampel yang

akan digunakan sebanyak 100 responden.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan non probability

sampling dengan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah
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accidental sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan

dengan menggunakan siapa saja yang ditemui secara kebetulan sebagai

sampel (Sugiyono, 2009). Dengan kata lain mahasiswa UIN SUSKA Riau

yang kebetulan ditemui menggunakan kartu Simpati.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Alat Ukur

Untuk dapat memperoleh data yang sesuai dengan variabel penelitian,

maka disusun suatu skala yang dikembangkan melalui definisi operasional

tentang variabel yang menjadi fokus dalam penelitian. Alat ukur yang

digunakan dalam penelitian ini adalah skala citra merek dan keputusan

membeli.

a. Skala Keputusan Membeli

Skala keputusan membeli disusun dan dimodifikasi mengacu pada

definisi operasional dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh

Kottler (2009) yang menyebutkan bahwa proses-proses dalam keputusan

membeli adalah: pengenalan akan kebutuhan, pencarian informasi,

evaluasi alternatif, keputusan membeli dan prilaku pasca pembelian. Skala

ini disusun berdasarkan model skala likert yang dibuat dengan empat

alternatif jawaban dan dimodifikasi berdasarkan penelitan dari Eriansyah.

Berisi 30 pernyataan-pernyataan yang favorable dan unfavorable.

Alternatif jawaban-jawaban yang tersedia terbagi atas empat pilihan

jawaban, yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan
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Sangat Tidak Setuju (STS). Untuk pernyataan favorable, SS diberi skor 4,

S diberi skor 3, TS diberi skor 2, dan STS diberi skor 1. Sedangkan untuk

pernyataan unfavorable SS diberi skor 1, S diberi skor 2, TS diberi skor 3,

STS diberi skor 4.

Tabel 3.1
Blue Print Skala Keputusan Membeli (sebelum try out)
No Indikator Favorable Unfavorable Jumlah

1. Pengenalan akan kebutuhan 1, 11, 21 6, 16, 26 6
2. Pencarian informasi 2, 12, 22 7, 17, 27 6
3. Evaluasi alternatif 3, 13, 23 8, 18, 28 6
4. Keputusan membeli 4, 14, 24 9, 19, 29 6
5. Prilaku pasca pembeliaan 5, 15, 25 10, 20, 30 6

Total 15 15 30

b. Skala Citra Merek

Citra merek (Brand Image) adalah persepsi dan keyakinan

konsumen terhadap merek tertentu yang merupakan refleksi memori

konsumen akan asosiasinya pada merek tersebut. Menurut Keller (2003),

di dalam brand image terdapat 3 faktor-faktor yang merangkai sebuah

brand image, antara lain :

1. Brand Favorability adalah kesukaan terhadap brand, kepercayaan dan

perasaan bersahabat dengan suatu brand, serta akan sulit bagi brand,

lain untuk dapat menarik konsumen yang sudah mencintai brand,

hingga pada tahap ini. Indikator dari Brand Favorability meliputi:

a. Popularitas

b. Kredibilitas
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2. Brand Strength adalah seberapa sering seseorang terpikir tentang

informasi suatu brand, ataupun kualitas dalam memproses segala

informasi yang diterima konsumen. Indikator dari Brand Strength

meliputi:

a. Nilai perusahaan

b. Atribut

3. Brand Uniqueness adalah membuat kesan unik dan perbedaan yang

berarti diantara brand lain serta membuat konsumen tidak mempunyai

alasan untuk tidak memilih brand tersebut. Indikator dari Brand

Uniqueness meliputi:

a. Kemudahan mendapatkan produk yang dibutuhkan

b. Penawaran varian paket

Berisi 36 pernyataan-pernyataan yang favorable dan unfavorable.

Alternatif jawaban-jawaban yang tersedia terbagi atas empat pilihan

jawaban, yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan

Sangat Tidak Setuju (STS). Untuk pernyataan favorable, SS diberi skor 4,

S diberi skor 3, TS diberi skor 2, dan STS diberi skor 1. Sedangkan untuk

pernyataan unfavorable SS diberi skor 1, S diberi skor 2, TS diberi skor 3,

STS diberi skor 4.
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Tabel 3.2
Blue Print Skala Citra Merek(sebelum try out)

No Faktor-Faktor Indikator favorable Unfavorable Jumlah
1 Favorability Popularitas 1, 13, 25 7, 19, 31 6

Kredibilitas 2, 14, 26 8, 20, 32 6
2. Strengh Nilaiperusahaan 3, 15, 27 9, 21, 33 6Atribut 4, 16, 28 10, 22, 34 6
3. Uniqueness Kemudahanmendapatkanproduk yangdibutuhkan 5, 17, 29 1, 23, 35 6Penawaranvarian paket 6, 18, 30 12, 24, 36 6

Total 18 18 36

2. Uji Coba Alat Ukur

Sebelum alat ukur digunakan dalam penelitian yang sesungguhnya,

maka perlu dilakukan uji coba kepada 50 orang mahasiswa yang memiliki

karakteristik yang sama dengan karakteristik sampel penelitian. Hal ini

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas

alat ukur yang digunakan sehingga diperoleh aitem-aitem skala yang layak

digunakan sebagai alat ukur.

a. Uji Validitas

Validitas atau valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2011).

Sedangkan menurut Azwar (2011) Validitas dalam pengertiannya yang

paling umum, adalah ketepatan dan kecermatan skala dalam menjalankan

fungsi ukurnya (Azwar, 2009). Artinya, sejauh mana skala itu mampu

mengukur atribut yang dirancang untuk mengukurnya.

Jenis validitas dalam penelitian ini adalah validitas isi.Validitas isi

merupakan validitas yang diestimasi lewat pengukuran terhadap isi tes
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dengan analisis rasional atau professional judgment. Validitas isi tidak saja

menunjukkan bahwa tes tersebut harus komprehensif isinya, akan tetapi

harus pula memuat harga isi yang relevan dan tidak keluar dari batasan

tujuan ukur (Azwar, 2007).

b. Daya Deskriminasi Aitem

Sebagai kriteria pemilihan aitem berdasarkan aitem total, biasanya

digunakan batasan 0,30. Tetapi, jika jumlah aitem yang lolos ternyata

masih kurang mencukupi maka dapat mempertimbangkan untuk

menurunkan batas kriteria menjadi 0,25 (Azwar, 2011).

Hasil uji validitas skala keputusan membeli menghasilkan 25 aitem

valid dan 5 aitem gugur. Rincian aitem valid dan yang gugur tertera pada

tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Blue Print Skala Keputusan Membeli (setelah try out)
No Indikator Favorable Unfavorable Jumlah
1. Pengenalan akan kebutuhan 1, 11, 21 6, 16, 26 6
2. Pencarian informasi 2, 12, 22 7, 17, 27 6
3. Evaluasi alternative 3, 13, 23 8, 18, 28 6
4. Keputusan membeli 4, 14, 24 9, 19, 29 6
5. Prilaku pasca pembeliaan 5, 15, 25 10, 20, 30 6

Total 15 15 30

Seperti terlihat pada tabel diketahui bahwa dari 50 aitem setelah

diuji cobakan diperoleh 25 aitem yang memenuhi koefisien korelasi aitem

total ≥ 0,30, sedangkan sisanya 5 aitem dianggap gugur dan tidak

dimasukkan kedalam skala penelitian. Peneliti menggunakan 25 aitem

yang lulus seleksi tersebut untuk skala penelitian. Untuk lebih jelas dapat

dilihat pada blue print skala keputusan membeli pada tabel dibawah ini:
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Tabel 3.4
Blue Print Skala Keputusan Membeli (untuk penelitian)
No Indikator Favorable Unfavorable Jumlah
1. Pengenalan akan kebutuhan 1, 11, 20 6, 16, 23 6
2. Pencarian informasi 2, 12 7 3
3. Evaluasi alternative 3, 13, 21 8, 17, 24 6
4. Keputusan membeli 4, 14, 22 9, 18, 25 6
5. Prilaku pasca pembeliaan 5, 15 10, 19 4

Total 13 12 25

Pada penelitian ini menggunakan tingkat kesahihan alat ukur

dengan nilai korelasi rix ≥ 0,30. Uji validitas menggunakan program SPSS

16 for windows. Pengujian dilakukan dengan mengkorelasikan skor butir

dengan skor total. Hasil uji validitas skala citra merek menghasilkan 27

aitem valid dan 9 aitem gugur. Rincian aitem valid dan gugur tertera pada

table dibawah ini:

Tabel 3.5
Blue Print Skala Citra Merek (setelah try out)

No Faktor-Faktor Indikator favorable Unfavorable Jumlah
1 Favorability Popularitas 1, 13, 25 7, 19, 31 6

Kredibilitas 2, 14, 26 8, 20, 32 6
2. Strengh Nilai

perusahaan 3, 15, 27 9, 21, 33 6
Atribut 4, 16, 28 10, 22, 34 6

3. Uniqueness Kemudahan
mendapatkan
produk yang
dibutuhkan

5, 17, 29 11, 23, 35 6

Berbagai
macam varian
paket yang
ditawarkan

6, 18, 30 12, 24, 36 6

Total 18 18 36

Seperti terlihat pada tabel diketahui bahwa dari 36 aitem setelah

diuji cobakan diperoleh 27 aitem yang memenuhi koefisien korelasi aitem

total ≥ 0,30, sedangkan sisanya 9 aitem dianggap gugur dan tidak
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dimasukkan kedalam skala penelitian. Peneliti menggunakan 27 aitem

yang lulus seleksi tersebut untuk skala penelitian. Untuk lebih jelas dapat

dilihat pada blue print skala citra merek pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Blue Print Skala Citra Merek (untuk penelitian)

No Faktor-Faktor Indikator favorable Unfavorable Jumlah
1 Favorability Popularitas 1, 13 7 3

Kredibilitas 2, 14 8, 19 4

2. Strengh Nilai
perusahaan 3, 15 9, 20, 25 5

Jangkaun
sinyal yang
luas dan
kualitas sinyal
yang baik

4, 16 10, 21, 26 5

3. Uniqueness Kemudahan
mendapatkan
produk yang
dibutuhkan

5, 17, 24 11, 22 5

Berbagai
macam varian
paket yang
ditawarkan

6, 18 12, 23, 27 5

Total 13 14 27

c. Uji Reliabilitas

Pengukuran yang mempunyai reliabilitas yang tinggi adalah

pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel. Walaupun

reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti keterpercayaan,

keterandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya, namun

dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat

dipercaya (Azwar, 2009).
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Dalam perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan bantuan

program SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 16 for windows.

Dalam aplikasinya, reliabilitas dinyatakan oleh koefesien reliabilitas yang

angkanya berada pada rentang 0-1.00, semakin tinggi koefisien reliabilitas

mendekati angka 1.00, berarti semakin tinggi reliabilitasnya.Sebaliknya,

koefisien yang semakin rendah mendekati angka 0, berarti semakin rendah

reliabilitasnya (Azwar, 2011).

Uji coba reliabilitas menggunakan teknik alpha cronbach dengan

bantuan program SPSS 16 for Windows melalui proses komputerisasi.

Hasil uji reliabilitas yang dilakukan pada skala keputusan membeli sebesar

0,886 dan pada skala citra merek sebesar 0,883.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisa, dalam penelitian ini akan

menggunakan teknik analisis product moment. Teknik ini mencari hubungan

antara variabel Citra Merek (X) dengan Keputusan Membeli Kartu Simpati (Y)

pada mahasiswa UIN SUSKA Riau. Untuk lebih mempermudah dalam

perhitungan, maka peneliti menggunakan bantuan program komputer yakni

program SPSS 16 for windows.

G. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UIN SUSKA Riau. Jadwal penelitian dapat

dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3.7
Jadwal Penelitian

No Jenis Kegiatan Masa Pelaksanaan
1 Pengajuan sinopsis 17 Juli 2012
2 Penentuan Dosen Pembimbing 01 Agustus 2012
3 Penyusunan Proposal Penelitian 27 Agustus 2012-28 Mei 2013
4 Acc  untuk Seminar Proposal 29 Mei 2013
5 Seminar proposal 24 Juli 2013
6 Perbaikan Proposal 26 Agustus 2013 – 04 September 2013
7 Acc untuk Try Out 04 September 2013
8 Try Out 19 November – 22 November 2013
9 Acc  untuk Penelitian 28 November 2013
10 Penelitian 02 Desember – 07 Desember 2013
11 Pengolahan Data Hasil Penelitian 10 Desember –24 Desember 2013
12 Seminar Hasil Penelitian 02 April 2014
13 Ujian Munaqasah 10 Juli 2014


