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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. LokasiPenelitian 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang. Kampus 

III, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang. Lokasi penelitian kampus III 

Universitas Muhammadiyah Malang dipilih karena berdasarakan pra riset 

awal mahasiswa yang berada di kampus lll lebih mengetahui tentang 

smartphone merek Vivo. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan deskriptif 

digunakan untuk mendeskripsikan, tidak untuk melihat hubungan atau 

membandingkan. Metode Kuantitatif adalah pendekatan yang dapat 

diklasifikasikan secara konkrit, teramati dan terukur, dengan menghubungan 

variabel-variabel melalui data yang diolah menjadi angka-angka dan 

analisisnya menggunakan statistik (Sugiyono, 2012). 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah atau lingkungan generalisasi yang terdiri dari 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah 
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Mahasiswa Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang yang 

menggunakan smartphone Vivo. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari karakter populasi yang dapat mewakili 

dan menggambarkan populasi secara menyeluruh (Sugiono, 2012). 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. 

Sampel dalam penelitian ukurannya layak untuk penelitian adalah 30 

sampai 500 responden (Sugiyono, 2012). Jumlah sampel minimum untuk 

penelitian deskriptif adalah sebanyak 100 responden (Widayat, 2004). 

Jadi dalam penelitian ini jumlah yang akan dipakai adalah 150  

responden, responden dalam penelitian ini adalah Mahasiswa kampus lll 

Universitas Muhammadiyah Malang yang mengetahui iklan smartphone 

Vivo. 

3. Teknik Penentuan Sampel 

Metode pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah non probability sampling dengan teknik yang digunakan adalah 

accidental sampling. Accidental sampling adalah kebetulan ditemui atau 

bisa dijadikan sampel (Widayat, 2004). Teknik pengambilan sampel 

digunakan pada saat mencari sampel dan memberikan kuesioner kepada 

responden (mahasiswa) yang berada di Universitas Muhammadiyah 

Malang. Kampus III. 
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D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi Operasional dalam penelitian ini diolah dari berbagai ahli, 

sumber dan penelitian terdahulu. Mengingat definisi operasional dapat 

didasarkan pada satu atau lebih referensi yang disertai dengan alasan 

penggunaan definisi tersebut. Definisi operasional variabel penelitian ini 

kemudian diuraikan menjadi indikator empiris. Definisi opersaional variabel 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 DefinisiOperasional Variabel 

NO Variabel Definisikonseptual Definisioperasional Indikator 

1 Iklan 
(X1) 

Iklan adalah  bentuk 
komunikasi tidak lansung, yang 
didasari informasi tentang 
keunggulan dan keuntungan 
suatu produk, disusun 
sedemikian rupa sehingga 
menimbulkan rasa 
menyenangkan yang akan 
mempengaruhi pemikiran 
seseorang untuk melakukan 
tindakan pembelian  

Sumber: Tjiptono (2008) 

Informasi produk 
smartphone Vivo  
dapat menimbulkan 
ketertarikan terhadap 
minat  beli  calon 
konsumen. 

a. Iklan smartphone merek Vivo 
dapat menimbulkan perhatian  

b. Iklan smartphone merek Vivo 
menarik 

c. Iklan smartphone merek Vivo 
dapat menimbulkan keinginan  

d. Iklan smartphone merek Vivo 
dapat menghasilkan suatu 
tindakan  
Sumber: Cannon, dkk (2009) 

2 Citra 
Merek 
(X2) 

Citra merek mempresentasikan 
asosiasi-asosiasi yang 
diaktifkan dalam memori ketika 
berpikir mengenai merek 
tertentu  
Sumber: Shimp (2014) 

Citra merek 
merupakan 
kumpulan kesan 
yang ada di benak 
konsumen yang 
dirangkai dari 
ingatan konsumen 
terhadap merek 
smartphone Vivo 

a. Keunggulan smartphone merek 
Vivo 

b. Kekuatan  smartphone merek 
Vivo 

c. Keunikan smartphone merek 
Vivo 
Sumber: Sumber: Shimp 
(2014) 
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NO Variabel Definisikonseptual Definisioperasional Indikator 

3 Minat 
beli (Y) 

Minat beli tercipta karena 
adanya motivasi sebagai 
dorongan dari dalam diri 
seseorang yang memaksa untuk 
melakukan tindakan. Jika 
seseorang mempunyai motivasi 
yang yang kuat terhadap obyek 
maka dia akan terdorong untuk 
memiliki produk tersebut. 
Sumber: Schiffman & Kanuk 
(2008) 

Dorongan atau 
motivasi dari diri 
calon 
konsumenuntuk 
memiliki smartphone 
Vivo 
 

a. Mencari informasi sebanyak-
banyaknya tentang produk 
smartphone merek Vivo 

b. Cenderung memilih smartphone 
merek Vivo.  

c. Tertarikan mencoba 
menggunakan produk 
smartphone merek Vivo   

d. kinginan mengetahui spesifikasi 
produk smartphone merek Vivo   

e. Ingin memiliki produk 
smartphone merek Vivo   

Sumber: Schiffman & Kanuk 
(2004) 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
 
 

E. Jenis dan sumber data 

 Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif. Sugiyono (2012) mengatakan data kuantitatif adalah data yang dapat 

diukur dan dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang 

dinyatakan dalam bentuk bilangan atau angka. Sumber data yang digunakan 

adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012). Data primer dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan penyebaran 

kuesioner pada responden yang telah di tentukan. Data sekunder adalah data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang 

lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2012). Data sekunder dalam penelitian ini 

adalah data melalui internet yang dipublikasikandengan beragam 

sumberwww.kominfo.go.id, www.idc.com, dan www. cnbcindonesia.com. 
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F. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menyebarkan instrumen penelitian berupa  kuesioner 

kepada responden. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2012). 

Cara yang digunakan dalam penyebaran kuesioner adalah dengan 

menunggu responden yaitu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah 

Malang. Kampus III, setelah itu peneliti mengajukan pertanyaan singkat 

untuk memastikan responden adalah sasaran yang tepat. Setelah 

mengajukan pertanyaan, peneliti meminta ketersediaan responden untuk 

mengisi kuesioner saat itu juga. 

Penyebaran kuesioner akan dilakukan sebanyak 3 tahapan, tahap 

pertama akan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada 33 orang, 

kemudian tahap ke dua juga 33 orang dan tahap terakhir  34 orang, 

dengan jumlah total responden sebanyak 100 orang. 

G. Teknik  Pengukuran Variabel 

Teknik pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan persepsi seorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. 

Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator-indikator yang 

dijadikan acuan untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan (Sugiyono, 2012). Setiap pertanyaan ataupun 
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pernyataan diukur dengan skala likert yang memiliki lima tingkat preferensi 

jawaban yang masing-masing diberi bobot 1 sampai 5 dengan rincian dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel3.2 Penentuan Skor Jawaban Kuesioner 

Pilihan jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Netral 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

Sumber: Sugiyono (2012) 

Keterangan:  

1) Jawaban sangat tidak setuju dengan skor satu. 

2) Jawaban tidak setuju dengan skor dua. 

3) Jawaban netral dengan skor tiga. 

4) Jawaban setuju dengan skor empat. 

5) Jawaban sangat setuju dengan skor lima 

H. Teknik Pengujian Instromen 

Agar data yang diperoleh mempunyai tingkat akurasi dan konsistensi yang 

tinggi, instrumen penelitian yang digunakan harus valid dan reliabel. Uji 

validitas dan reliabiltas pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

1. Uji validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuisioner.(Ghozali,2006). Satu Kuesioner dinyatakan valid jika 
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pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Metode yang digunakan untuk menguji 

validitas pada penelitian ini adalah dengan teknik pearson correlation 

dengan menggunakan bantuan SPSS 24.  for windows software. Adapun 

cara pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah sebagai berikut : 

1) apabila r hitung > r tabel =  valid 

2) apabila r hitung < r tabel = tidak valid 

Berikut adalah hasil uji coba pengujian validitas 30 data kuesioner: 

Tabel 3. 3. Hasil Uji Validitas Variabel 30 Data Reliability Statistics 

Variabel Indikator 
r hitung 

r tabel 
Keterang

an 

Iklan (X1) 

X1.1 0,764 0,361 Valid 
X1.2 0,614 0,361 Valid 
X1.3 0,694 0,361 Valid 
X1.4 0,738 0,361 Valid 

Citra merek (X2) 
X2.1 0,865 0,361 Valid 
X2.2 0,917 0,361 Valid 
X2.3 0,667 0,361 Valid 

Minat Beli (Y) 

Y.1 0,886 0,361 Valid 
Y.2 0,545 0,361 Valid 
Y.3 0,689 0,361 Valid 
Y.4 0,568 0,361 Valid 
Y.5 0,757 0,361 Valid 

Sumber: Data diolah (2018) 

2. Uji Reliabilitas  

Uji Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadp pertanyaan 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006 ). Uji reliabilitas 

dilakukan dengan rumus Alpha Cronbachsebagai berikut : 
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� =
�

� − 1
�1 −

∑���

��
� 

Keterangan : 

α =  Koefisien reliabilitas   

k =  Jumlah butir pertanyaan   

��� =  Varians butir pertanyaan  

�� =  Varians skor tes 

Kuesioner dikatakan reliabel apabila hasil uji statistik sebagai berikut : 

1. Jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 maka instromen reliabel.  

2. Jika nilai Cronbach Alpha ≤ 0,60 maka instromen tidak reliabel.  

Berikut hasil uji coba pengujian reliabilitas 30 data kuesioner : 
 

Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel 30 Data Reliability Statistics 

Variabel Alpha Croanbach Pembanding Keterangan 
Iklan (X1) 0,775 0,60 Reliabel 
Citra 
merek 
(X2) 

0,836 
 

0,60 
 

Reliabel 

Minat beli  
(Y) 

0,774 0,60 Reliabel 

Sumber: Data diolah (2018) 

I. Teknik Analisis Data 

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi klasik (uji prasyarat analisis) yang terdiri dari : 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data variabel penelitian 

berditribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menggunakan  



36 
 

program SPSS 24.  for Windows. Penelitian berdistribusi normal apabila 

memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05), untuk menguji 

apakah data normal atau tidak dilakukan dengan cara melihat signifikan 

dari uji Kolmogorov-Smirnov. 

2. Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali,2012). Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada nilai 

tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10 = 

terjadi multikolinieritas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi heteroskedastisitas dan untuk mengetahui adanya 

heteroskedastisitas digunakan uji glejser. Gejala heteroskedastisitas 

terjadi apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05. 

J. AnalisisRegresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah alat untuk meramalkan nilai 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat, dan 

pada dasarnya merupakan perluasan dari Regresi Linier Sederhana. 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variable Iklan (X1) dan Citra merek  (X2) terhadap variabel minat beli (Y). 
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Pengujian analisis regresi linier berganda pada penelitian ini menggunakan 

SPSS 24. for windows software.  

Rumus analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

� = � + ���� + ���� 

Keterangan : 

Y = Minat beli 

a = Parameter konstanta  

b = Parameter koefisien regresi 

�� =  variabel Iklan (televisi) 

�� =  variabel Citra Merek 

K. KoefisienDeterminasi 

Koefisien determinasi (��) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2009). Nilai koefisiennya terletak antara nol dan satu. Nilai 

koefisien determinasi mendekati satu berati variabel independen sudah 

dapat memberi semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel dependen. Pengujian analisis koefisien determinasi pada 

penelitian ini menggunakan SPSS 24.  for Windows Software. 
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L. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang di dasarkan 

dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi 

(tidak terkontrol). 

1. Uji t 

Uji Statistik t (parsial) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel secara individual dalam menerangkan variabel 

terikat (Kuncoro,2004). Pengujian Uji t pada penelitian ini menggunakan 

bantuan SPSS 24. for Windows software, dengan kriteria pengujian 

hipotesis berdasarkan nilai probabilitas t hitung. 

Jika nilai�������>������ = maka variabel independen (bebas)secara 

pasrial berpengaruh terhadap variabel dependent (terikat). 

Jika nilai�������<������ = maka variabel independen (bebas) secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependent (terikat). 

2. Uji F 

  Uji Statistik F (simultan) pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh bersama-sama terhadap variabel terikat (Kuncoro,2004). Berikut 

adalah syarat hasil keputusan dalam Uji F: 

Jika nilai �������>������ = maka variabel independen (bebas) secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependent (terikat). 

Jika nilai �������<������ = maka variabel independen (bebas) 

secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependent (terikat). 
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3. Uji Koefisien Beta

Dalam melakukan penelitian, untuk mengetahui variabel yang 

dominan adalah dengan melihat tabel standardized coefficient 

beta.Standardized coefficient beta adalah variabel-variabel yang datanya 

telah distandarisasi dengan standar deviasi masing-masing variabel, baik 

variabel dependen maupun variabel independennya. 

Standardized coefficients beta digunakan untuk persamaan regresi 

yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh dan sumbangan efektif yang 

diberikan antara variabel independen terhadap dependen, namun hanya 

berlaku pada saat itu juga dengan sampel itu pula.Sebagai contoh jika 

variabel pada X1 memiliki nilai standardized coefficient beta yang lebih 

besar daripada variabel X2, maka variabel X1 memiliki kontribusi lebih 

besar dibandingkan variabel X2. Jadi, semakin tinggi nilai standardized 

coefficient beta pada sebuah variabel maka dapat dikatakan bahwa 

variabel tersebut memiliki kontribusi lebih besar.
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