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BAB III 

Metode Penelitian 

A. Lokasi Penelitian  

  Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan untuk 

menyusun proposal ini, maka penulis mengadakan penelitian di toko 

3Second yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta, karena toko 3Second di 

Jalan Soekarno Hatta merupakan induk dari 3Second Kota Malang. Toko 

induk ini mengaplikasikan teknik visual merchandising terbaru dan lebih 

banyak melakukan kegiatan promosi penjualan dari pada dua toko lainnya. 

B. Jenis Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan dengan penelitian survey yang termasuk 

dalam metode penelitian kuantitatif. Dimana metode penelitian survey 

merupakan metode penelitian yang memberikan pertanyaan terstruktur 

kepada sempel kepada populasi dan dirancang untuk memperoleh 

informasi dari responden (Hermawan & Amirullah, 2016). Penelitian 

survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tententu yang 

alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam 

pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, 

wawancara terstruktur dan sebagainya (Sugiono, 2016). 
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C. Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional merupakan penjelasan tentang bagaimana 

operasi atau kegiatan yang harus dilakukan unutk memperoleh data atau 

indikator yamg menunjukkan indikator yang dimaksud, dengan kata lain, 

bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel (kasus) tersebut di 

dunia nyata atau dilapangan, dengan merumuskan secara pendek dan jelas, 

serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran (Hermawan & Amirullah, 

2016). Definisi operasional masing-masing variabel yang diteliti adalah : 

1. Variabel Independen (X) 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi 

variabel lain (Sanusi, 2011). Baik yang pengaruhnya positif maupun 

yang pengaruhnya negatif. Dalam naskah analisis penelitian, akan 

terlihat bahwa variabel independen menjelaskan mengenai jalan atau 

cara sebuah masalah dipecahkan. Dalam penelitian ini, variabel 

independen yang digunakan adalah visual merchandising dan promosi 

penjualan. 

1) Visual Merchandising (X1) 

Visual merchandising merupakan teknik dalam mempresentasikan 

tampilan barang dagangan yang menarik (Jain et al, 2012). 

Adapun indikatornya adalah :  

a. Tampilan jendela display yang menarik. 

b. Tampilan mannequin yang mix and match. 

c. Tampilan busana dengan mode terbaru. 
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d.  Desain penataan produk dalam toko yang mencolok. 

2) Promo Penjualan (X2) 

Promosi penjualan rupakan sebuah kegiatan yang bersifat ajakan, 

memberikan nilai tambah atau insentif untuk membeli produk 

(Arifianti, 2011), Adapun indikatornya adalah:  

a. Memberikan kupon belanja dalam jumlah banyak. 

b. Nominal kupon belanja yang besar. 

c. Diskon yang menarik. 

(Rosyida & Anjarwati, 2016) 

d. Memberikan penawaran khusus dalam jangka waktu tertentu. 

(Sari et al, 2015) 

2.Dependen (Y) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat dari variabel independen (Hermawan & 

Amirullah, 2016). Dalam penelitian ini, variabel dependen yang 

digunakan adalah pembelian impulsif.  

Pembelian impulsif merupakan perilaku berbelanja yang 

terjadi secara tidak terencana, tertarik secara emosional, dimana 

proses pembuatan keputusan dilakukan dengan cepat tanpa berfikir 

secara bijak dan penuh pertimbangan. Adapun indikatornya adalah: 

(Pancaningrum, 2017) 

a. Membeli produk tambahan diluar daftar kebutuhan. 

b. Lebih senang menghabiskan uang dengan cepat. 
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c. Spontan melakukan pembelian saat menyukai suatu produk. 

d. Tidak menghirauan dampak negatif paska pembelian. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

  Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukan ciri-

ciri tertentu yang dapat digunakan unutk membuat kesimpulan. 

Kumpulan elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri 

tertentu menunjukan karakteristik dari kumpulan itu (Sanusi, 2011). 

Dalam penelitian ini, populasi penelitian mengacu pada konsumen 

yang pernah belanja di toko busana 3Second dalam setahun terakhir 

dengan rasionalisasi konsumen masih mengingat pernah melakukan 

pembelian impulsif di toko 3Second. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada di populasi (Sugiyono,2016). Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah dengan non probability sampling 

yaitu teknik pengambilan sempel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sempel. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, 

yaitu teknik penentuan sempel dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 
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2016). Dapat diartikan bahwa orang-orang yang dijadikan sampel 

adalah konsumen 3Second yang pernah melakukan pembelian impulsif 

pada toko 3Second dalam satu tahun terakhir. Sampel yang diambil 

adalah konsumen yang pernah berbelanja impulsif dan berumur di atas 

17 tahun karena dianggap sudah cukup dewasa untuk mengambil 

keputusan pembelian. 

Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 120 responden. 

Penentuan jumlah sampel ini berdasarkan pendapat Roscoe dalam 

Sugiono (2016) yang mengatakan bahwa penelitian yang 

menggunakan analisis multivariate, jumlah anggota sampel minimal 10 

kali dari jumlah variabel. Penelitian ini menggunakan dua belas 

indikator dari variabel, maka jumlah anggota sempel sebanyak 12 X 10 

= 120 responden. Jumlah ini telah menjadi ukuran sempel yang layak 

dalam penelitian, karena jumlah responden penelitian yang layak 

berkisar 30 sampai dengan 500 (Sugiono, 2016). 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Sumber Data 

Jenis dan sumber data dalam penelitian survei adalah data primer 

yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung dari subyek penelitian 

dengan mengajukan pertanyaan atau pernyataan secara lisan maupun 

tertulis menggunakan angket atau menyebarkan kuesioner (Sanusi, 

2011).   
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan  dengan menggunnakan alat atau instrument berupa angket 

dan studi dokumentasi dengan alat dokumentasi. Adapun alat atau 

instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan angket 

atau kuisioner. 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kuisioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel 

yang akan diukur dan tahu apa apa yang bisa diharapkan dari responden 

(Sugiono 2016). 

Pendistribusian kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan 

membagikan kuisioner secara offline dengan cara memberikan 

kuisioner kepada konsumen dari toko 3Second yang melakukan 

pembelian impulsif. Kusioner online didistribusikan dengan 

mengirimkan link google docs yang berisi kuesioner melalui personal 

chat kepada responden yang pernah melakukan pembelian impulsif di 

toko 3Second dalam setahun terakhir dan sesuai dengan karakteristik 

penelitian dengan waktu pendistribusian selama 7 hari.  
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3. Teknik Penskalaan 

Teknik penskalaan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. 

Skala likert adalah skala yang didasarkan pada penjumlaham sikap 

responden dalam merespon pertanyaan berkaitan indikator-indikator 

suatu konsep atau variabel yang sedang diukur (Sanusi, 2011). Dalam 

penelitian fenomena sosial telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti 

yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. 

Dengan skala likert, variabel akan diukur dengan dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat 

berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang 

menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif hingga 

sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain : (Sugiyono, 

2016). 

Tabel 3.1 

Pemeringkatan Skala Likert 

Skala Pilihan Jawaban Keterangan Skor 

1 Sangat Setuju SS 5 

2 Setuju S 4 

3 Netral N 3 

4 Tidak Setuju TS 2 

5 Sangat Tidak Setuju STS 1 

Sumber : Sugiono (2016) 
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F. Pengujian Intrumen 

Supaya data yang telah dikumpulkan dapat bermanfaat, maka 

penggunaan instrument dalam penelitian haruslah valid dan reliabel. 

Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen 

yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali unutk 

mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiono, 

2016).  

1. Uji  Validitas 

Suatu alat dikatakan valid jika alat tersebut mampu mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Dapat diartikan bahwa uji validitas ini 

untuk mengukur apakah indikator dalam variabel bebas mampu 

mengukur terjadinya variabel terikat. Validitas instrumen ditentukan 

denagn mengorelasikan antara skor yang diperoleh dari setiap butir 

pertanyaan atau pernyataan dengan total skor. Skor total adalah jumlah 

dari semua skor pertanyaan atau pernyataan. Jika skor tiap butir 

pertanyaan berkolerasi secara signifikan dengan skor total pada tingkat 

alfa tertentu maka dapat dikatakan bahwa alat pengukur itu valid 

(Sanusi, 2011).  

Pengujian validitas menggunakan teknik corrected item-total 

correlation, yaitu dengan cara mengorelasi skor tiap item dengan skor 
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totalnya. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas 

adalah : (Hermawan & Amirullah, 2016) 

a. Jika nilai rhitung > rtabel , maka item pertanyaan dalam angket 

berkorelasi signifikan terhadap skor total , artinya item angket 

dinyatakan valid. 

b. Jika nilai rhitung < rtabel , maka item pertanyaan atau pernyataan 

dalam angket tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total yang 

artinya item angket dinyatakan tidak valid.  

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah ukuran mengenai konsistensi internal dari 

indikator-indikator sebuah konstruk yang menunjukan derajat samapi 

dimana masing-masing indikator itu mengindikasikan sebuah 

konstruk/faktor laten yang umum (Hermawan & Amirullah, 2016). 

Intrumrumen yang reliabel akan menunjukkan hasil yang sama dengan 

pengujian objek yang sama berkali-kali. Pada dasarnya bahwa sejauh 

mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila alat ukur tersebut 

digunakan berulang kali. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan skor antara item.  

Penelitian ini menggunakan metode koefisien Alpha Cronbach’s. 

Pengukuran validitas dan reliabilitas mutlak dilakukan, karena jika 

instrumen yang digunakan sudah tidak valid dan reliabel maka dipastikan 

hasil penelitiannya pun tidak akan valid dan reliabel (Sugiyono, 2008).  
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Ketentuan dalam mengukur reliabilitas juga perlu diperhatikan yaitu 

sebagai berikut : (Kuncoro, 2013) 

a. Variabel dinyatakan reliable jika memberikan nilai crobanch’s > 0,60 

b. Variabel dinyatakan tidak reliable jika memberikan nilai crobanch’s < 

0,60 

G. Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linier Berganda  

Dalam penelitian ini metode analisis data menggunakan regresi 

linear berganda  yang digunakan untuk mengetahui apakah akibat yang 

muncul itu benar-benar disebabkan oleh variabel tertentu yang diduga 

atau variabel lainnya (Hermawan & Amirullah, 2016). Dalam 

penelitian ini ada dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Dengan 

demikian, regresi linier berganda dinyatakan dalam persamaan 

matematika sebagai berikut : (Sanusi, 2011) 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Dimana : 

Y   = Pembelian Impulsif 

X1  = Visual Merchandising 

X2  = Promosi Penjualan 

a  = Konstanta 

b1, b2 =  Koefisien Regresi 

e  = variabel pengganggu 
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2. Uji Asumsi Klasik 

Regresi linier berganda harus memenuhi asumsi-asumsi yang 

ditetapkan agar menghasilan nilai-nilai koefisien sebagai penduga yang 

tidak bias. Oleh karena itu pelanggaran asumsi-asumsi untuk persamaan 

regresi linier berganda perlu dideteksi (Sanusi, 2011). Adapun cara untuk 

mendeteksi gejala-gejala tersebut sebagai berikut : 

 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data 

terdistribusi normal atau tidak. Jika distribusi normal maka sebaran 

nilai masing-masing variabel berbentuk sebaran normal. Uji normalitas 

dapat dilakukan dengan Uji Statistic Non-Parametik Kolmogorov-

Smirnov (K-S). Data yang dinyatakan berdistribusi normal adalah jika 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2011). 

 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi untuk mendeteksi gejala autokorelasi yaitu 

penyimpangan yang terjadi antara residual pada satu pengamatan 

dengan pengamatan yang lain pada model regresi . Dalam model 

regresi tidak diperbolehkan adanya gejala autokorelasi. Gejala auto 

korelasi dapat diukur dengan pengujian Durbin-Watson (d) dengan 

ketentuan : (Sanusi, 2011) 
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1) Jika d < dL ; maka terjadi autokorelasi potif, namu jika d > 4 – dL ; 

maka terjadi autokorelasi negatif. 

2) dU < d < 4 – dU ; maka tidak terjadi korelasi namun jika dL ≤ d ≤ dU 

atau 4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL; maka pengujian tidak meyakinkan. 

 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya adanya 

hubungan linier antara variabel independen. Dalam model regresi tidak 

diperbolehkan adanya gejala multilolinieritas. Pendektesian 

multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance-

inlating (VIF) dari hasil analisis regresi. Jika nilai VIF > 10 maka 

terdapat gejala multikolinieritas yang tinggi (Sanusi, 2011).  

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya penyimpangan heteroskedastisitas yaitu ketidaksamaan varian 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Keragaman dari 

nilai selisih pengamanatan dan pendugaan harus sama untuk semua 

nilai pendugaan Y. Jadi (Y – Y’) kira-kira harus sama unutk semua 

nilai Y’. Apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka disebut 

heterokedastisitas dan residu yang dihitung dari (Y – Y’) harus 

menyebar normal dengan rata-rata no.  
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Gejala heteroskedastisitas diuji dengan metode Glejser dengan 

cara menyusun regresi antara nilai absolut residual dengan variabel 

bebas. Apabila masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap absolut residual (α = 0,05) maka dalam model 

regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Sanusi, 2011). 

H. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah ada tidaknya 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen (visual 

merchandising dan promosi penjualan) terhadap variabel dependen 

(pembelian impulsif) secara parsial. Uji hipotesis yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan uji statistik t (Uji-T). Uji Statistik t 

(parsial) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu 

variabel secara individual dalam menerangkan variabel terikat (Kuncoro, 

2004). Kriteria pengujian hipotesis berdasarkan nilai probabilitas t hitung 

adalah: 

a. Jika t hitung ≥ 0,05 (alpha) maka variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Diartikan bahwa 

visual merchandising (X1), dan promosi penjualan (X2) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pembelian impulsif (Y). 

b. Jika t hitung < ; 0,05 (alpha) maka variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Diartikan bahwa visual 
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merchandising (X1), dan promosi penjualan (X2) berpengaruh 

signnifikan terhadap pembelian impulsif (Y). 


