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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun penelitian

maka penulis mengadakan penelitian kepada konsumen yang membeli Ninja Motor 

Sport di Kota Probolinggo. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory

research (penelitian penjelasan). Menurut Singarimbun dan Effendi (2003), 

explanatory research adalah suatu penelitian dimana peneliti menjelaskan hubungan 

kausal sebab akibat antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. Dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa kontribusi variabel-variabel bebas 

terhadap variabel terikatnya serta besar arah hubungan itu terjadi. Subyek penelitian 

ini adalah konsumen yang melakukan pembelian, sedangkan yang ingin diketahui 

adalah pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian Ninja Motor Sport. 

C. Populasi dan Sampel

Populasi juga disebut populasi sasaran (target populasi), keseluruhan, atau

sampling frame. Intinya, populasi adalah darimana sampel diambil. 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 (Sugiyono, 2004). Populasi adalah agregat (pengelompokan) 
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seluruh kasus yang disesuaikan dengan seperangkat kriteria yang ditentukan 

sebelumnya, misalnya variabel-variabel dan indikator-indikator penelitian yang 

ditetapkan peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen yang 

melakukan pembelian dan mengendarai Ninja Motor Sport di Kota Probolinggo 

jumlahnya 100 orang 

 Sampel adalah sebagian dari populasi yang digunakan sebagai dasar penarikan 

kesimpulan penelitian. Sampel menurut (Sugiyono, 2004) adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Peneliti menggunakan sampel 

sebagai cara utama guna menaksir perilaku di dalam suatu populasi. Sebab itu, patut 

dipertimbangkan secara serius pengambilan sampel ini. Sampel dalam penelitian ini 

adalah konsumen yang melakukan pembelian Ninja Motor Sport di Kota Probolinggo 

yang telah diklasifikasikan atau dikriteriakan jumlahnya 100 orang. 

 Pengambilan sampel yang digunakan adalah metode nonprobability sampling 

yaitu pengambilan sampel yang tidak memberi peluang sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode nonprobability sampling 

dipilih sebagai cara pengambilan sampel karena bila besarnya peluang populasi untuk 

terpilih sebagai sampel tidak diketahui (Wiyono, 2011). Selanjutnya cara yang 

digunakan yaitu teknik purposive sampling yang mana penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Berikut pertimbangan atau karakteristik yang ditentukan untuk 

menjadi sampel: 

a) Usia antara 25 – 50 tahun 

b) Melakukan pembelian dan mengendarai Ninja Motor Sport 
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Populasi yang cukup besar tidak memungkinkan untuk diteliti secara 

keseluruhan, maka diambil 100 sampel untuk penelitian. Menurut Sugiyono (2010), 

adapun penentuan jumlah sampel sebagai berikut: 

D.  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 data, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002) data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari sumbernya yang dalam hal ini adalah obyek penelitian.  Dalam penelitian 

ini data primer diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Data primer yang 

digunakan peneliti adalah data dari hasil penyebaran kuisioner tentang atribut produk 

yang meliputi.merek produk kualitas produk desain produk label produk kemasan dan 

Ninja Motor Sport.  

2.  Data Sekunder 

 Menurut Malhotra (2005:121), menyatakan bahwa data sekunder merupakan 

data yang dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah majalah 

dan homepage internet yang berhubungan dengan yang meliputi merek produk kualitas 

produk desain produk label produk kemasan. 
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E.   Teknik Pengumpulan Data 

1.  Kuesioner  

 Sejumlah daftar pernyataan tertulis dan terstuktur yang diberikan kepada 

sejumlah responden sehingga diperoleh jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini, 

mengingat hasil yang diperoleh diharapkan dapat mengukur pengaruh faktor psikologis 

konsumen.sumber data dari hasil kuisioner ini merupakan primer 

2.  Wawancara 

 Wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab kepada pihak pembeli berkaitan 

dengan masalah yang dihadapi disaat pembelian dan penggunaan kawasaki Ninja 

Motorsport.sumber data dari hasil kuisioner merupakan sukunder. 

F.    Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah penentuan construct sehingga menjadi variable 

yang dapat diukur. Menurut Singarimbun dan Efendi (1989) Definisi operasional 

variabel adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukut 

suatu variabel, dengan kata lain operasional variabel adalah semacam pentunjuk keatas 

bagiamana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional menjelaskan cara 

tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan construct, sehingga 

memungkinkan bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara 

yang sama atau mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik 

(Indriantoro dan Supomo, 2002). 
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Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dikonotasikan 

dengan X, terdiri dari: Merek Produk (X1), Kualitas Produk (X2), Desain Produk (X3) 

Label Produk (X4) dan Kemasan Produk (X5), dan variabel terikat dikonotasikan 

dengan Y, terdiri dari: keputusan pembelian (Y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 
 

Tabel 3.1  

Tabel Definisi Operasional Variabel 

Konsep Variabel Indikator 

Atribut Produk 
adalah semua 
yang 
menempel 
pada Kawasaki 
Ninja 
Motorsport 
 

Merek Produk dalam penelitian ini 
adalah merek produk yang di 
miliki Kawasaki Ninja Motorsport 

 Merek khas atau unik 
 Merek menggambarkan 

manfaat produk 
 Merek menggambarkan 

kualitas produk 
 Merek harus mudah 

diucapkan, dikenali, diingat 
 Merek tidak boleh memiliki 

arti buruk 
 Kualitas Produk dalam penelitian 

ini adalah kualitas produk yang di 
miliki Kawasaki Ninja Motorsport 

 Kemudahan penggunaan 
 Fitur produk 
 Daya tahan produk 

 Desain Produk dalam penelitian 
ini adalah desain produk yang di 
miliki Kawasaki Ninja Motorsport 

 Warna Produk 
 Striping Produk 
 Bentuk produk 

 Label Produk dalam penelitian ini 
adalah label produk yang di miliki 
Kawasaki Ninja Motorsport 

 Pencantuman pada 
kemasan 

 Pencantuman informasi 
objektif mengenai produk 

 Pencantuman nilai kualitas 
produk 

 Menfaat pemakaian ulang 
 Memberikan daya tarik 
 Identitas produk 
 Cerminan inovasi produk 

 Persepsi adalah cara pandang atau 
pandangan konsumen terhadap 
kawasaki ninja motorsport 

 Karakteristik tentang 
keistimewaan produk 

 Jarang terjadi kerusakan 
 Daya tahan mesin yang 

baik 
Sumber: data primer diolah 
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G.  Skala Pengukuran  

 Menurut Sugiyono (2011), dalam penelitian konsep harus dihubungkan 

dengan realita dan untuk itu harus dilakukan dengan cara memberikan pada obyek atau 

kejadian yang sedang diamati menurut aturan tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa 

pengukuran bertujuan untk mengklasifikasikan variabel-variabel yang akan diukur 

agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analiasis data dan langkah penelitian 

selajutnya. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert 

yang terdiri dari empat alternatif jawaban yang mengandung variasi nilai yang 

bertingkat dari objek penelitian melalui jawaban pertanyaan yang diberi skala 1 sampai 

4, yaitu: 

a. Jawaban A Sangat Setuju (SS) diberi skala 5 

b. Jawaban B Setuju (S) diberi skala 4 

c. Jawaban C Netral / ragu diberi skala 3 

d. Jawaban D Tidak Setuju (TS) diberi skala 2 

e. Jawaban E Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skala  

H.    Uji Instrumen Data 

1. Uji Validitas 

 Uji validitas menunjukkan sejauh mana tingkat ketepatan penggunaan alat 

ukur tersebut terhadap gejala yang ingin diukur. Menurut Sugiyono (2002:220), 

“kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan dalam suatu angket atau kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner atau angket 
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tersebut”. Pengukuran yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (pengukuran) itu valid, dirumuskan dengan cara (Arikunto, 1998:162): 

 

 

 

Dimana: 

 : Koefesien Korelasi Product Moment 

N : Banyaknya sampel 

X : Jumlah item X 

Y : Jumlah item Y 

Perhitungan dilakukan dengan bantuan software SPSS untuk menemukan 

nomor-nomor item yang valid dan yang gugur, perlu di konsultasikan dengan r product 

moment dengan criteria penelitian uji validitas adalah: 

a) Jika r hitung > r tabel (pada taraf α  5% / 0.05) maka instrumen  tersebut valid. 

b) Jika r hitung ≤  r tabel (pada taraf α  5% / 0.05) maka instrumen tersebut tidak 

valid 

2. Uji Reliabilitas 

 Djamaludin Ancok seperti yang diikuti oleh Masri Singarimbun dan Effendi 

(2003) mengatakan bahwa “reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana 

alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan”. Apabila suatu pengukur 
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digunakan dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil yang diperoleh relatif 

konsisten, maka alat tersebut reliabel. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan setelah 

semua butir pertanyaan valid. Untuk uji reliabilitas digunakan dengan metode Alpha 

Cronbach. Dimana suatu instrument dapat dikatakan handal (reliabel) apabila memiliki 

koefisien kehandalan atau alpha (α) sebesar atau lebih dari 0,6 (Arikunto,2002). 

 Rumus : 

 ri =   

 Keterangan : 

 ri = reliabilitas instrumen 

 k = bayaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

  = jumlah varians butir 

 = varians total 

I.     Teknik Analisis Data 

a. Rentang Skala 

Rentang skala digunakan untuk mengetahui gambaran tentang variabel atribut 

produk dan persepsi konsumen Ninja Motorspot. Menurut Umar (2001) Perhitungan 

rentang skala dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Dimana : 

RS    = Rentang Skala 

n       = Jumlah Sampel 

m      = Jumlah alternatif jawaban tiap item 

 = 80 

Perhitungan tersebut dengan menggunakan 100 sampel / responden penelitian 

dan ditemukan nilai RS 80. Dari nilai RS 80 dapat digunakan untuk membuat dasar 

penilaian variabel sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Rentang Skala 

Skor Atribut Produk Persepsi 
100 – 180 Sangat tidak 

menarik 
Sangat tidak baik 

181 – 260 Tidak menarik Tidak baik 
261 – 340 Cukup menarik Cukup baik 
341 – 420 Menarik Baik  
421 – 500 Sangat menarik Sangat baik 

    

 

 

 

 

 


