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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Pendekatan  dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang bertujuan 

untuk menemukan penjelasan suatu kejadian yang hasil akhirnya berupa 

hubungan sebab akibat.  

 

1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Malang, khusunya kota Malang 

dengan mengambil responden yang bersedia sebagai sumber di beberapa toko 

yang menjual produk OPPO dan waktu penelitian diambil pada bulan Januari 

2017. 

 

1.3 Populasi dan Sampel 

1.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Unit analisis populasi pada 

penelitian ini adalah orang-orang yang pernah menonton iklan OPPO seri apapun 

yang dibintangi oleh Isyana, Rio, Chelsea Olivia, Deddy, Chelasea Islan, serta 

Reza dan juga orang-orang yang membeli smartphone OPPO dengan periode 
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pembelian bulan Desember 2016 sampai dengan Januari 2017 yang diambil dari 

beberapa tempat (toko) yang telah ditetapkan oleh peneliti.  

3.3.2 Sampel  

Teknik sampling yang dignakan adalah incidental sampling. Di mana 

sampel penelitian diperoleh dari siapa saja yang ditemui oleh peneliti secara 

“kebetulan” dalam kategori populasi dan bersedia diintervieu sebagai sampel atau 

responden (Bungin, 2010:116).  Research Methods For Business (1982:253) yang 

dikutip oleh Sugiyono (2014 : 91) ukuran sampel penelitian dapat dicari dengan : 

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 

dengan 500. 

2. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya : pria, wanita, dll)maka 

jumlah anggota sampel setiap kategorinya minimal 30. 

3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate 

(korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel 

minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel 

penelitiannya ada 5 (independen + dependen), maka jumlah anggota 

sampel = 10 x 5 = 50. 

4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan 

kelompok ekperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota 

sampel masing-masing antara 10 s/d 20. 

Dari penjelasan tersebut, penelitian ini masuk ke dalam kategori nomor 3. Di 

mana penelitian ini merupakan penelitian yang akan menggunakan regresi linier 

berganda dengan variabel independen visibility, credibility, attraction dan power 
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serta variabel dependen yaitu keputusan membeli. Maka penelitian ini memiliki 5 

variabel, yang artinya jumlah sampel yang diambil adalah 50 orang. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian adalah kuesioner (Angket). Kuesioner adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Penyebaran kuesioner dilakukan sebagai alat untuk 

mengukur tanggapan dari responden dan memudahkan peneliti dalam pengukuran 

data. (Sugiyono,2014:142).  

 

3.5 Teknik Pengukuran Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data kualitatif yang 

antinya diubah menjadi data kuantitatif dengan menggunakan skala likert. Dengan 

menggunakan skala likert, peneliti dapat mengukur sikap, persepsi dan pendapat 

seseorang atau kelompok mengenaik fenomena sosial yang telah ditetapkan secara 

spesifik oleh peneliti. Jawaban dari skala likert mempunyai gradasi positif sampai 

negatif, dengan skor sebagai berikut : 

1. Setuju/selalu/sangat positif diberi skor      5 

2. Setuju/sering/positif diberi skor       4 

3. Ragu-ragu/kadang-kadang/netral diberi skor    3 

4. Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif diberi skor    2 

5. Sangat tidak setuju/tidak pernah diberi skor      1 
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3.6 Teknik Analisa Data 

3.6.1 Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua 

atau lebih variabel indepnden dengan satu variabel dependen yang digunakan 

untuk memprediksi suat nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen.  

Untuk mengetahui satu variabel bebas dan satu variabel terikat, penguji 

menggunakan analisis regresi linier berganda atau. Data akan diolah 

menggunakan analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui arah pengaruh 

brand ambassador terhadap keputusan pembeli smartphone. 

Persamaan regresinya menurut Ghozali (2001:85) adalah : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X 3 + b4X 4 

dimana : 

Y :Variabel dependen (keputusan pembeli) 

a : Konstanta, yaitu nilai Y jika X1 dan X2 = 0 

X1: Visibility (independen) 

X2 : Credibility (independen) 

X3: Attraction (independen) 

X4: Power (independen) 

b1 : Koefisien regresi X1 

b2 : Koefisien regresi X2 

b3 : Koefisien regresi X3 

b4 : koefisien regresi X4  



37 

3.7 Pengujian Hipotesis 

1. Uji T

Uji T digunakan untuk mengetahui besarnya semua pengaruh variabel bebas

secara parsial terhadap variabel terikat. Uji T ini adalah untuk menguji variabel 

visibility (X1), credibility (X2), attraction (X3), dan power (X4) secara parsial 

berpengaruh terhadap keputusan membeli (Y) smartphone OPPO.  

2. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh semua variabel bebas

secara bersamaan terhadap variabel terikat. Kegunaan dari uji F adalah untuk 

menguji apakah variabel visibility (X1), credibility (X2), attraction (X3), dan 

power (X4) secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan membeli (Y) 

smasrtphone OPPO. 

3. Uji R

Koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk melihat seberapa besar

kemampuan variabel independen memberi penjelasan terhadap variabel dependen. 

Nilai berkisar antara 0 sampai dengan 1 (0<R2<1). Nilai R2 bervariasi dari 0 

sampai 1, yang artinya jika R2 = 1 maka variabel bebas memberikan pengaruh 

terhadap variabel terikat, namun jika R2 = 0 maka variabel bebas tidak 

memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Semakin R2 mendekati angka 1, 

maka model yang digunakan semakin baik. 


