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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

merupakan penelitian yang analisisnya memakai data statistik. Pengumpulan 

datanya dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun 

berdasarkan pengukuran terhadap variabel yang diteliti sehingga menghasilkan 

data kuantitatif (Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah: 2005: 184) 

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian asosiatif. Penelitian 

asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. 

3.2 Populasi dan Sampel 

a.  Populasi 

Menurut Sugiyono (2014: 80) populasi merupakan wilayah generasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.  Populasi 

bukan hanya orang, akan tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang yang ada pada objek/subjek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subjek/objek 

tersebut. 

Dalam metode penelitian kata populasi sangat popular karena digunakan 

untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran 

penelitian. Jadi, populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian 
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yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, dan sebagainya (Burhan 

Bungin, 2005: 109).  

Populasi keseluruhan responden dalam penelitian ini berjumlah 90 

responden. Penelitian ini populasi yang ditetapkan peneliti adalah 

pembeli/konsumen Mizz Hijab Malang dengan penjualan langsung.  

b.      Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik  yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi itu besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

tersebut (Sugiyono, 2014: 81). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan teknik Probability Sampling dengan menggunakan metode 

Simple Random Sampling. 

Menurut Sugiyono (2014: 81) teknik Simple Random Sampling yaitu teknik 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.   

Dalam penelitian tersebut, Rumus ynag digunakan untuk menentukan 

besarnya jumlah sampel dengan menggunakan Rumus Slovin (Burhan Bungin, 

2005: 115): 
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Dimana: 

n = Sampel 

N = Populasi 

e = Perkiraan tingkat kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir yaitu 

sebesar 10% atau sebesar 0,1. Hal tersebut sehubungan dengan keterbatasan 

waktu dan biaya, dikarenakan jumlah populasi yang banyak, maka tingkat 

kesalahan ini dipilih dengan tingkat kesalahan 10% masih dapat digunakan. 

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 1000 konsumen dan tingkat 

signifikansi yang digunakan ialah 0,1, maka besarnya sampel pada penelitian ini 

adalah: 

  
 

     
 

  
    

            
 

n = 90,91    Jadi,  jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini ialah 90 

responden konsumen Mizz Hijab Malang. 

3.3 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah pembeli di Mizz Hijab Malang yang 

beralamat di Arumba Utama Residence E-3 Malang, dan mempunyai cabang yaitu 

di Malang Town Square (Matos). Mizz Hijab Malang setiap hari Minggu buka di 

Car Free Day (CFD) dan di pasar minggu (belakang MOG).  
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3.4 Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini terdapat variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel 

bebas dalam penelitian ini antara lain:  Produk (Product) (X1), Harga (Price) 

(X2), Promosi (Promotion) (X3), dan Tempat (Place) (X4). Sedangkan variabel 

terikat (Y) dalam penelitian ini yaitu keputusan pembelian (Y). 

Tabel 3.1  

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Indikator Skala Pengukuran 

 

Produk (Product)  

(X1) 

 

1. Merek (Brand) 

2. Kemasan 

(Packaging) 

3. Pemberian Label 

(Labelling) 

 Skala Likert 

Harga (Price) 

 (X2) 

1. Keterjangkauan 

Harga 

2. Kesesuaian harga 

dengan 

kemampuan atau 

daya saing harga 

3. Kesesuaian harga 

dengan  kualitas 

produk 

Skala Likert 
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4. Kesesuaian harga 

dengan manfaat 

Promosi (Promotion) 

(X3) 

1. Penjualan tatap 

muka (Personal 

Selling) 

2. Periklanan dan 

Publisitas (Mass 

Selling) 

3. Promosi penjualan 

(Sales Promotion) 

4. Hubungan 

Masyarakat 

(Public Relations) 

5. Online dan Media 

Sosial Pemasaran 

(Online and Social 

Media Marketing) 

Skala Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempat (Place) 

(X4) 

1. Akses 

2. Vasibilitas 

3. Lalu lintas 

4. Tempat parkir 

yang luas 

5. Ekspansi  

 Skala Likert 



 

27 
 

Keputusan Pembelian 

(Y) 

1. Pilihan Produk 

2. Pilihan Merek 

3. Pilihan Penyalur 

4. Waktu Pembelian 

5. Jumlah Pembelian 

Skala Likert 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu berkaitan dengan judul 

penelitian yang diambil. Data tersebut diperoleh dari responden Mizz Hijab 

Malang. 

Penelitian ini menggunakan Skala Likert. Skala likert yaitu digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena 

sosial yang ada. Dengan skala likert, variabel yang ada pada penelitian tersebut 

dijabarkan dan dijelaskan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang berupa 

pernyatan atau pertanyaan (Sugiyono, 20014: 92). 

3.6 Analisis Data 

1. Uji Instrumen Data 

a. Uji Validitas Data 

Menurut Sugiyono (2014: 121) jika hasil penelitian itu valid, maka terdapat 

kesamaan  antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya pada 

objek yang diteliti. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk 
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mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrument yang valid berarti alat tukar 

yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) tersebut valid. 

b. Uji Relibilitas 

Menurut Sugiyono (2014: 121) jika hasil penelitian reliabel, maka terdapat 

kesamaan data dalam waktu yang berbeda, misalnya kalau dalam objek kemarin 

berwarna kuning, maka sekarang hingga besok tetap berwarna kuning. Instrumen 

yang reliabel belum tentu valid. Relibilitas instrument merupakan syarat untuk 

pengujian validitas konsumen.  

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Menurut Lupiyoadi dan Ridho (2015: 134) uji normalitas data digunakan 

untuk mengetahui pendistribusiannya normal atau tidak, jadi bisa digunakan untuk 

analisis parametrik. Jika data tersebut tidak normal, maka tidak bisa dilakukan 

dengan analisis parametrik, akan tetapi bisa dilakukan dengan menggunakan 

analisis non parametrik. Jika data tersebut normal, maka bisa dilakukan dengan 

menambah jumlah sampel yang lebih banyak lagi.  

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas yaitu variasi residual yang tidak sama antara satu 

pengamatan dengan pengamatan lain, jadi variasi residual harus bersifat 

homoskedastisitas yang pengamatannya dilakukan antara pengamatan satu dengan 

pengamatan yang lain agar memberikan pendugaan model yang lebih akurat 

(Lupiyoadi dan Ridho, 2015: 139). 
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c. Uji Multikolinieritas 

Menurut Lupiyoadi dan Ridho (2015: 141) merupakan suatu kondisi dimana 

terjadi hubungan yang kuat antara variabel bebas dalam pembentukan model 

regresi linear. Analisis regresi harus bebas dari gejala multikolinieritas untuk 

mendeteksi apakah suatu model mengalami gejala multikolinieritas. 

3. Uji Analisis Multivariat (Uji Regresi Linear Berganda) 

Menurut Lupiyoadi dan Ridho (2015: 152) merupakan analisis statistik yang 

menghubungkan antara dua variabel independem atau lebih (X1, X2, X3, …, Xn) 

dengan variabel dependen Y. Model regresi linear berganda diantaranya: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Dimana:  

Y = Keputusan Pembelian 

a = Nilai perkiraan variabel Y pada saat nilai variabel X sama dengan nol (Nilai 

konstanta) 

b1 = Nilai koefisien regresi X1 

b2 = Nilai koefisien regresi X2 

b3 = Nilai koefisien regresi X3 

b4 = Nilai koefisien regresi X4 

X1 = Variabel independen pertama yaitu Produk (Product) 

X2 = Variabel independen kedua yaitu Harga (Price) 

X3 = Variabel independen ketiga yaitu Promosi (Promotion) 

X4 = Variabel independen keempat yaitu Tempat (Place) 

E = Kesalahan pengganggu Standart Error 
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1. Uji Hipotesis 

Menurut Lupiyoadi dan Ridho (2015: 167) pengujian hipotesis dilakukan 

dengan dua langkah, diantaranya: 

a. Uji F (Uji Fisher) 

Uji F yaitu uji simultan atau keseluruhan. Uji simultan bertujuan untuk 

menguji apakah variabel independen dan dependen, setidaknya salah satu 

variabel tersebut terdapat hubungan linier. Adapun ketentuannya sebagai 

berikut: 

1. Apabila F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

2. Apabila F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 Keriteria pengujiannya sebagai berikut : 

1. Taraf signifikan = 0,05 (α = 5%) 

2. Derajat kebebasan (degree of Freedom) DF= n-k 

3. F tabel yang nilainya dari daftar tabel distribusi F. 

b. Uji T (Uji t-Student) 

Uji T Parsial bertujuan untuk menguji apakah variabel independen 

memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Jadi, untuk menguji 

variabel tersebut dilakukan untuk mengetahui secara terpisah variabel X yang 

memberikan kontribusi signifikan terhadap variabel terikat (Y). adapun 

kriteria sebagai berikut: 

1. Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

2. Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
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Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1. Taraf signifikan = 0,05 (α = 5%) 

2. Derajat kebebasan (degree of Freedom) DF = n k-1 

3. T tabel yang nilainya dilihat dari daftar tabel distribusi t. 

5. Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2013: 162) koefisien determinasi adalah 

ukuran yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian terhadap nilai dugaan 

dengan data sampel. Jika data observasi terdapat pada garis regresi maka 

diperoleh garis regresi yang tepat, akan tetapi jika data observasi tersebar luas dari 

nilai dugaan, maka nilai dugaan menjadi kurang tepat. Jadi koefisien determinasi 

merupakan kemampuan variabel X (Variabel Independen) mempengaruhi variabel 

Y (Variabel Dependen) dan jika semakin besar koefisien determinasi 

menunjukkan semakin baik dan tepat kemampuan X menerangkan Y.  

 


