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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, dalam 

penelitian survei informasi dikumpulkan dari responden dengan 

menggunakan kueisoner. Menurut sugiyono (2009), penelitian survei ini 

adalah pengumpulan data yang menggunakan instrumen kuesioner untuk 

mendapatkan tanggapan dari responden. Berdasarkan tingkat 

eksplanasinya penelitian ini digolongkan dalam penelitian asosiatif 

klausal.  

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, benda-

benda yang menarik untuk diteliti. Populasi yang menarik untuk diteliti 

akan menjadi batas dari hasil penelitian yang diperoleh. Artinya 

penelitian hanya akan berlaku pada populasi yang dipilih (Indrawati, 

2015). Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan dari online shop 

Koperkitaa. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2019. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:149). Penelitian jarang 

mengambil seluruh anggota populasi untuk diteliti karena biasanya 
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jumlah anggota dalam populasi sangat banyak sehingga apabila 

mengambil seluruh anggota populasi akan memerlukan dana, waktu, dan 

energi yang banyak (Indrawati, 2015). Jumlah sampel minimun untuk 

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

Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai 500 responden,  

jumlah minimum untuk penelitian deskriptif adalah sebanyak 100 respoden 

(Widayat, 2004:105). Jadi sampel penelitian yang diambil dalam penelitian 

ini adalah sebanyak 100 responden yang merupakan pelanggan online shop 

Koperkitaa. 

Penentuan sampel pada penelitian ini bersifat non probability 

sampling artinya teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling.  

Sedangkan purposive sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam 

memilih sampel. adapun kriteria responden penelititan ini adalah 

memiliki aplikasi instagram dan melakukan pembelian pada online shop 

koperkitaa 

 Proses pengambilan sampel secara online dengan menggunakan 

links atau tautan yang dapat di klik untuk tersambung kepada data 
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kuesioner yang di upload menggunakan sosial media online shop 

Koperkitaa 

C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

  Masing-masing variabel dalam penelitian ini dijabarkan menjadi 

indikator dan kemudian dijadikan butir-butir pertanyaan yang digunakan 

dalam pembuatan angket sebagai instrumen penelitian. Penjabaran 

variabel dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

 

Definisi  

Operasional 

Indikator Penjelasan 

Celebrity endorser 

adalah seorang figur 

yang menarik atau 

populer. 

- Trustworthines

s 

-  Expertise 

- Attractiveness 

-  Respect 

- Similarity 

 

- Dapat dipercaya untuk menyampaikan 

informasi tentang produk. 

- Memiliki keahlian dalam memakai suatu 

produk yang dibawakan. 

- Celebrity endorser memiliki daya tarik 

yang menarik. 

- Kualitas yang dihargai atau digemari atas 

pencapaian personal. 

- Endorser mampu memposisikam diri 

seperti apa yang dihadapi konsumen. 

Word of mouth 

merupakan 

komunikasi informal 

diantara konsumen 

mengenai suatu 

produk seperti caption 

produk pada 

instagram. 

- Talkers 

- Topic 

- Tools 

- Taking part 

- Tracking 

 

- Seseorang yang antusias untuk berbicara. 

- Apa yang dibicarakan berhubungan atau 

sesuai dengan apa yang ditawarkan . 

- Alat atau sarana penyebaran dari topik. 

- Menanggapi pertanyaan mengenai produk 

yang ditawarkan. 

- Respon konsumen dalam membicarakan 

produk. 

Keputusan pembelian 

menggunakan suatu 

tindakan yang relevan 

dan membuat 

keputusan pembelian 

pda sebuah produk 

- Kemantapan 

- Kebiasaan  

- Kecepatan 

- Mantap dalam memutuskan pembelian. 

- Kebiasaan dalam memutuskan pembelian. 

- Cepat dalam memutuskan pembelian. 
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D. Pengukuran Variabel 

 Skala yang digunakan pada penelitian ini adalah skala Likert, 

dengan skala Likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan (Sugiyono, 2015). Jawaban setiap instrumen 

yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari segi positif 

sampai sangat negatif. Pada skala ini peneliti memberikan nilai atau skor 

pada setiap respon jawaban dengan kriteria sangat tidak setuju diberikan 

skor 1, tidak setuju diberikan skor 2, netral diberikan skor 3, setuju 

diberikan skor 4, dan sangat setuju diberikan skor 5. 

E. Jenis dan Sumber Data 

 Sugiyono (2015), sumber data primer adalah data yang langsung 

diperoleh dari pemberi data kepada pengumpul data yang diberikan 

secara langsung. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui 

cara menyebarkan kuesioner dengan pihak-pihak yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan, sumber data yang diperoleh yaitu 

mengenai pendapat responden tentang pengaruh dari variabel 

independen ataupun variabel bebas yaitu celebrity endorser dan word of 

mouth terhadap variabel dependen ataupun variabel terikat yaitu 

keputusan pembelian. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

di dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah dengan kuesioner (angket). Sugiyono (2015) 

kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden. Kuesioner dibagikan secara langsung kepada 

pelanggan online shop Koperkitaa. 

G. Pengujian Instrument 

Dalam penelitian kuanitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan 

dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan 

data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Instrumen yang telah teruji validitas dan 

reabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan 

reliabel, apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam 

pengumpulan datanya (Sugiyono, 2015) 

1. Uji Validitas 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu test 

dapat melakukan fungsi ukurnya semakin tepat pula alat pengukur 

tersebut mengenai sasaran, dan sebaliknya semakin rendah suatu alat 

ukur maka semakin jauh pula alat pengukurnya tersebut mengenai 
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sasarannya (Ghozali, 2015). Adapun dasar pengambilan keputusan 

dalam uji validitas adalah sebagi berikut: 

1) Jika nilai r hitung > r tabel , maka item pertanyaan dalam 

angket berkorelasi signifikan terhadap skor total, artinya item 

angket dinyatakan valid. 

2) Jika r hitung < r tabel , maka item pertanyaan dalam angket 

berkorelasi signifikan terhadap skor total, artinya item angket 

dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas yang diuji dalam penelitian ini merupakan reliabilitas 

konsistensi internal (internal consistency reliability). Teknik yang 

digunakan untuk mengukur konsistensi internal dalam penelitian ini 

dengan teknik Cronbach's Alpha (Ghozali, 2018). Apabila nilai 

Cronbach ' s Coefficient Alpha lebih besar dari 0,7, maka kuesioner 

sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan reliabel. Jika nilai Cronbach’s 

Coefficient Alpha lebih kecil 0,7, maka kuesioner sebagai alat pengukur 

dinilai dinyatakan tidak reliabel. 

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Sugiyono (2015) regresi linear berganda digunakan 

oleh peneliti bila penelitian bermaksud meramalkan bagaimana keadaan 

naik turunnya variabel dependen, bila dua variabel independen sebagi 

vaktor prediktor yang dimanipulasi (naik turunnya nilai). Teknik analisi 
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regresi linear berganda menentukan hubungan antar variabel independen 

yaitu, celebrity endorser (X1),  word of mouth (X2), terhadap variabel 

dependen yaitu keputusan pembelian (Y). Dengan rumus yang digunakan 

sebagi berikut: 

 

Y = a + b1X1 + b2X2  + e 

Keterangan: 

Y  = Keputusan Pembelian 

a  = Konstanta 

b1,b2,b3 = Koefisien regresi 

X1  = celebrity endorser 

X2  = word of mouth 

e  = Error term (residual) 

 

Dalam penelitian yang menggunakan analisis regresi alangkah 

baiknya menggunakan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk 

mendapatkan hasil analisis data yang sesuai sebagai syarat pengujian 

(Ghozali, 2018:107). Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah : 

a. Uji Normalitas 

 Sebuah alat pengujian untuk mengetahui apakah data yang 

akan digunakan pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. 

Dalam penelitian ini menggunakan alat uji Kolmogorov-Smirnov 

dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 dengan dasar 

pengambilan keputusan. 
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1) Angka signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov Sign > 0.05 maka 

data berdistribusi normal. 

2) Angka signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov Sign < 0.05 maka 

data berdistribusi tidak normal. 

b. Uji multikolonieritas 

 Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada 

model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas (Ghozali 2018:107). Langkah dalam menguji yaitu dengan 

melihat besaran dari nilai toleran dan nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) yang menghasilkan nilai toleran > 0,10 dan VIF <10, maka 

berkesimpulan model regresi terbebas dari gejala multikolonieritas. 

c. Uji heteroskedatistas 

 Tujuan uji heteroskedatistas adalah untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali 2018:137). Jika variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut 

Homoskedadistas atau tidak terjadi Heteroskedatistas. Menggunakan 

cara uji Glejser untuk mengetahui dalam pengujian ini. 

1) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi Heteroskedatistas. 

2) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi 

Heteroskedatistas. 
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d. Uji Autokorelasi 

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali 2018:111). 

 

I. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini menggunakan 2 uji 

hipotesis, diantaranya: 

1) Uji F  

Uji F menunjukan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri 

dari variabel celebrity endorser dan word of mouth berpengaruh 

signifikan secara serentak atau simultan terhadap variabel dependen yaitu 

keputuan pembelian (Ghozali, 2011) 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria 

pengambilan keputusan: 

a. Jika nilai sig < 0.05, maka variabel independen (X) secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). 

2) Uji T 

Menurut Ghozali (2011) uji T pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu dalam 

menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini 

ingin menguji apakah jika secara terpisah, suatu variabel independen 
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yang terdiri dari celebrity endorser dan word of mouth akan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian. 

 

a. Celebrity endorser 

1. Apabila nilai sig < 0.05, maka artinya variabel independen 

atau variabel bebas celebrity endorser secara parsial 

berpengaruh  terhadap variabel dependen atau variabel 

terikat yaitu keputusan pembelian. 

2. Apabila nilai sig > 0.05, maka artinya variabel independen 

celebrity endorser secara parsial tidak berpengaruh  terhadap 

variabel dependen atau variabel terikat keputusan pembelian. 

b. Word of mouth 

1. Apabila nilai sig < 0.05, maka variabel independen word 

of mouth secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel dependen keputusan 

pembelian. 

2. Apabila nilai sig > 0.05, maka variabel independen word 

of mouth tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel dependen atau variabel bebas yaitu 

keputusan pembelian. 

3) Uji kontribusi terbesar 

Uji Kontribusi terbesar (dominan) untuk mengetahui kekuatan 

masing-masing variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikatnya 
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dengan kata lain menguji variabel manakah yang memiliki pengaruh yang 

lebih dominan terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui variabel bebas 

mana yang mempunyai pengaruh paling kuat terhadap variabel terikat maka 

digunakan dengan metode stepwise untuk memperlihatkan variabel yang 

paling dominan. 

 

 

 

 


