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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang menggunakan sulam alis di 

kota Malang Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

survey, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi 

menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data pokok 

(Singarimbun,2009). 

C. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan 

subjek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti  untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya menurut (Sugiyono,2011). Populasi pada penelitian ini 

adalah pengguna sulam alis yang ada di kota Malang dengan jumlah 

populasi yang tidak dapat diketahui dengan pasti.  

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi. Menurut (Sugiyono,2011) 

berpendapat bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sehingga untuk 
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pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan 

oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan 

teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria 

tertentu. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah berjenis kelamin 

perempuan yang berusia 18 sampai dengan 30 tahun dan jenis 

pekerjaannya. Dalam hal ini adalah pengguna sulam alis di kota Malang. 

Pengambilan sampel tersebut dilakukan apabila dipandang oarang yang 

kebetulan ditemui itu sesuai sebagai sumber data. Menurut Roscoe dalam 

(Sugiyono,2011) ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 

30 sampai dengan 500. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan tentang kegiatan yang 

dilakukan untuk memperoleh data atau indikator yang diharapkan dari 

penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah  variabel bebas 

(independent variable) yaitu gaya hidup dan variabel terikat (dependent 

variable) yaitu keputusan pembelian yang dapat didefinisikan sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel dan Indikator 

Variabel Definisi Indikator Item 
Keputusan 
Pembelian 
(Y) 

Konsumen mengambil 
kesimpulan terbaik 
untuk menggunakan 
sulam alis. 

Pengenalan 
Masalah 

1. Sulam alis adalah 
kebutuhan 

Pencarian 
Informasi 

2. Mencari informasi 
mengenai sulam 
alis 

Evaluasi 
Alternatif 

3. Menggunakan 
sulam alis tanpa 
berfikir lama 
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Keputusan 
Pembelian 

4. Sulam alis menjadi 
pilihan terbaik 

  Perilaku 
Pasca 
Pembelian 

5. Terdapat kepuasan 
menggunakan 
sulam alis 

Gaya 
Hidup (X) 

Pola hidup seseorang 
yang di ekspresikan 
melalui tiga indikator 
yaitu aktivitas, minat, 
dan opini dari 
pengguna sulam alis 

Aktivitas 
(X1) 

1. Sulam alis 
membantu 
penampilan 
dalam 
beraktivitas  

2. Sulam alis 
memberikan 
kemudahan 
dalam perihal 
merias wajah atau 
berdandan 

Minat  
(X2) 

3. Sulam alis adalah 
salah satu trend 
mode yang 
sedang in saat ini 

Opini 
(X3) 

4. Sulam alis dapat 
menambah 
kepercayaan diri 
dalam 
berpenampilan 

5. Sulam alis 
membuat 
seseorang 
menjadi lebih 
cantik 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut 

(Sugiyono,2011) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang dibagikan kepada 

responden pengguna sulam alis. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode kuesioner yang 

merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis 

yang disusun secara sistematis kepada responden. Kuesioner tersebut berisi 

daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Menurut (Sugiyono,2011) kuesioner adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Kuesioner digunakan agar dapat memperoleh data-data mengenai gaya hidup 

dan keputusan pembelian. 

G. Alat Pengukuran Data 

Alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah skala likert. Skala likert menurut (Sugiyono,2011) yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini kuesioner 

yang diberikan kepada responden berupa angket tertutup dan responden dapat 

memilih jawaban yang tersedia dimana setiap item pertanyaan akan diberi 

bobot sebagai berikut: 

1. Untuk jawaban A yaitu sangat setuju diberi skor 5 

2. Untuk jawaban B yaitu setuju diberi skor 4 

3. Untuk jawaban C yaitu  sedang diberi skor 3 

4. Untuk jawaban D yaitu tidak setuju diberi skor 2 

5. Untuk jawaban E yaitu sangat tidak setuju diberi skor 1 



29 
 

 

H. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah ketepatan antara data yang terkumpul dengan 

data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti (Sugiyono,2011). 

Menurut Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner 

dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut.  

Suatu tes dapat dikatakan memilik validitas yang tinggi jika tes 

tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang 

tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut. Suatu 

tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya 

pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. 

Sisi lain dari pengertian validitas adalah aspek kecermatan 

pengukuran. Suatu alat ukur yang valid dapat menjalankan fungsi ukurnya 

dengan tepat, juga memiliki kecermatan tinggi. Arti kecermatan disini 

adalah dapat mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada atribut 

yang diukurnya. Rumus uji validitas adalah: 

𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥
N∑XY − (∑X)(∑Y)

�{𝑁𝑁∑𝑋𝑋2 − (∑𝑋𝑋)2}{𝑁𝑁∑𝑌𝑌2 − (∑𝑌𝑌)2}
 

 Keterangan: 

 𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 =  Koefisien korelasi produk momen 

 N = Jumlah subjek uji coba 

 ∑X = Jumlah skor butir 
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 ∑Y = Skor total  

 ∑XY = Jumlah perkalian skor butir dengan skor total 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari alat pengukuran konstruk atau variabel. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas 

suatu test merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan 

akurasi. Pengukuranyang memiliki reliabilitas yang tinggi dalah 

pengukuran yang daat menghasilkan data reliabel (Ghozali,2009).  

Menurut Sumadi Suryabrata (2004) reliabilitas menunjukan sejauh 

mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil 

pengukuran harus reliabel dalam artian harus memiliki konsistensi dan 

kemantapan. Arikunto (2010) pengujian reliabilitas intrumen dengan 

rentang skor antara 1-5 menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝑟𝑟11 = � 𝑘𝑘
(𝑘𝑘−1)� �1 − ∑𝜎𝜎 𝑏𝑏2

𝜎𝜎𝑡𝑡2
� 

 Keterangan: 

 𝑟𝑟11 = Reliabilitas instrumen 

 k = Banyaknya butir tiap pertanyaan atau banyaknya soal 

 ∑𝜎𝜎 𝑏𝑏2 =  Jumlah varians butir 

 𝜎𝜎𝑡𝑡2 = Varians total 
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I. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa 

persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, 

tidak bias dan konsisten. Model analisis regresi oenelitian ini 

mensyaratkan asumsi terhadap data yang meliputi: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel bebas, variabel terikat atau keduanya memiliki distribusi 

data normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau penyebaran data statistik pada sumbu diagonal 

(Ghozali,2009). Pada grafik normal plot, dengan asumsi: 

1. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Apabila data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi uji asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi diteukan adanya korelasi antara variabe bebas (independen).  

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem 

multikolonieritas atau variabel-variabel ortogonal. Model regresi yang 
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baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen 

(Ghozali,2009).  

Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas dalam model regresi adalah melihat dari nilai 

Variance Inflation Factor (VIF), dan nilai Tolerance. Tolerance 

mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat 

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama 

dengan nilai VIF tinggi dan menunjukan adanya kolinearitas yang 

tinggi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,1 

maka diindikasi bahwa tidak terdapat multikolonieritas (Singgih 

Santoso, 2002). 

VIF ≥ 10 terjadi multikolinearitas 

VIF ≤ 10 tidak terjadi multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara yang digunakan untuk 

mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas adalah dengan 

melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) 

dengan residual (SRESID). Refleksi ada tidaknya heteroskedastisitas 

dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada 

grafik scatterplot antara ZPRED dan SRESID (Singgih Santoso, 2002).  
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Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda 

maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,2009). 

Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model 

dapat  dilihat dari gambar scatterplot: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (Bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit). Maka mengidentifikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

2. Rentang Skala 

Untuk mengetahui perkembangan gaya hidup dan keputusan 

pembelian maka digunakan rentang skala dengan mengguakan rumus 

(Umar,2002). 

RS = 
𝑛𝑛(𝑚𝑚−1)

𝑚𝑚
 

Dimana : 

RS = Rating Scale (Skala penilaian) 

n = Jumlah Sampel 

m = Jumlah alternatif jawaban tiap item 
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Berdasarkan rumus diatas dapet diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

 

RS = 
100(5−1)

5
 

= 
400
5

 

= 80 

Dengan nilai rentang skala tersebut makan akan didapatkan tabel 

penilaian variabel sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Penelitian Variabel Berdasarkan Hasil dari Rentang Skala 

Rentang Skala Gaya Hidup Keputusan Pembelian 

100-179 Sangat tidak setuju Sangat rendah 

180-259 Tidak setuju Rendah 

260-339 Kurang setuju Cukup 

340-419 Setuju Tinggi 

420-500 Sangat setuju Sangat tinggi 

 

a. Untuk nilai rentang skala 100-179 menunjukkan nilai variabel gaya hidup 

(aktivitas, minat, dan opini) dengan kategori sangat rendah. 

b. Untuk nilai rentang skala 180-259 menunjukkan nilai variabel gaya hidup 

(aktivitas, minat, dan opini) dengan kategori rendah. 

c. Untuk nilai rentang skala 260-339 menunjukkan nilai variabel gaya hidup 

(aktivitas, minat, dan opini) dengan kategori cukup. 
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d. Untuk nilai rentang skala 340-419 menunjukkan nilai variabel gaya hidup 

(aktivitas, minat, dan opini) dengan kategori tinggi. 

e. Untuk nilai rentang skala 420-500 menunjukkan nilai variabel gaya hidup 

(aktivitas, minat, dan opini) dengan kategori sangat tinggi. 

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda adalah pengaruh secara linear antara dua 

atau lebih variabel independen (X1, X2,...Xn) dengan variabel dependen 

(Y). Analisis iniuntuk mengetahui pengaruh antara variabel independen 

dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen 

berpengaruh positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel 

dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala  interval atau rasio. 

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

 Keterangan: 

 Y = Variabel terikat 

 a = Nilai konstanta 

 b = Koefisien garis regresi 

 X1 = Variabel bebas gaya hidup aktivitas 

 X2 = Variabel bebas gaya hidup minat 

 X3 = Varabel bebas gaya hidup opini 

 E = Error / variabel pengganggu 
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Dari model persamaan yang telah dibentuk, akan dapat digunakan untuk 

memprediksi pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji regresi 

linear berganda pada penelitian ini akan dihitung menggunakan program 

Statistical Product and Service Solution (SPSS) for Windows. 

J. Uji Hipotesis 

1. Uji F 

Menurut (Sugiyono,2011) uji F digunakan untuk mengetahui 

apakah secara simultan  koefisien variabel bebas mempunyai pengaruh 

nyata atau tidak terhadap variabel terikat. Untuk menguji apakah masing-

masing variabel berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat 

secara bersama-sama dengan α = 0,05. Maka cara yang dilakukan adalah: 

a) Bila (P-Value) < 0,05 artinya variabel independen secara simultan 

mempengaruhi variabel dependen. 

b) Bila (P-Value) > 0,05 artinya variabel independen secara simultan tidak 

mempengaruhi variabel dependen. 

2. Uji T 

Menurut (Ghozali,2009), uji t pada dasarnya  menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. Sedangkan menurut (Sugiyono,2011) uji 

t digunakan untuk mengetahui masing-masing sumbangan variabel bebas 

secara parsial terhadap variabel terikat, menggunakan uji masing-masing 

koefisien  regresi variabel bebas apakah mempunyai pengaruh yang 

bermakna atau tidak terhadap variabel terikat. 
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Untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh 

secara sigifikan terhadap variabel terikat secara parsial dengan α = 0,05. 

Maka cara yang dilakukan adalah: 

a) Bila (P-Value) < 0,05 artinya variabel independen secara parsial 

mempengaruhi variabel dependen. 

b) Bila (P-Value) > 0,05 artinya variabel independen secara parsial tidak 

mempengaruhi variabel dependen. 

K. Pengujian Hipotesis 

1. Uji T 

H1: Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara gaya hidup 

aktivitas (activities) secara parsial terhadap keputusan pemelian sulam alis. 

H2: Terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya hidup minat (interest) 

secara parsial terhadap keputusan pembelian sulam alis. 

H3: Terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya hidup opini (opinion) 

secara parsial terhadap keputusan pembelian sulam alis. 

2. Uji F 

H : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara gaya hidup 

aktivitas (activities), minat (interest), dan opini (opinion) terhadap 

keputusan pembelian sulam alis. 


