
 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Menurut (Sugiyono, 2005:1) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, dan 

penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan 

sistematis. Maksudnya penelitian ini merupakan kegiatan penelitian yang 

dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal atau sesuai dengan kenyataan 

sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian product moment. 

Sugiyono (2005:2) penelitian product moment merupakan pengukuran parametik, 

akan menghasilkan koefesiens korelasi yang berfungsi untuk mengukur kekuatan 

hubungan linier antara dua variabel. Jika hubungan dua variabel tidak linier maka 

koefesiensi korelasi pearson tersebut tidak mencerminkan kekuatan hubungan dua 

variabel yang sedang diteliti meski kedua variabel mempunyai hubungan kuat. 
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3.2 Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada pengguna media sosial Facebook yang telah 

melakukan like pada fanspage shampo Clear, selain itu Facebook responden 

dengan Facebook peneliti juga telah terhubung sebagai teman. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 

Dalam sebuah penelitian, data memegang peranan penting yaitu sebagai alat 

pembuktian hipotesis serta pencapaian tujuan penelitian. Penelitian harus 

mengetahui jenis data apa saja yang diperlukan dan bagaimana mengidentifikasi, 

mengumpulkan, serta mengolah data. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. 

 

3.3.1 Data Primer 

 

Data primer adalah data yang berasal langsung dari responden. Data responden 

sangat diperlukan untuk mengetahui tanggapan responden mengenai keputusan 

pembelian konsumen terhadap shampo Clear yang dilihat dari promosi penjualan 

di media sosial Facebook. Dalam hal ini data diperoleh secara langsung dengan 

membagi kuesioner atau daftar pertanyaan kepada konsumen secara online. 

Kuesioner penelitian ini dapat dilihat di www.adhitiyarifki.blogspot.com 
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3.3.2 Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa 

keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dalam penelitian yang 

sifatnya melengkapi atau mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian 

ini diperoleh dari internet dan buku yang berhubungan dengan judul skripsi. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

 

3.4.1 Ukuran Populasi 

 

Penelitian ini populasinya adalah pengguna media sosial Facebook yang telah 

melakukan like pada fanspage shampo Clear. 

 

3.4.2 Sampel 

 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono, 2011:62). Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna media sosial 

Facebook yang sudah melakukan like pada fanspage shampo Clear sebanyak 100 

dan proses pemilihan responden menggunakan Purposive Sampling dimana 

peneliti menentukan sendiri jumlah sampel dengan pertimbangan tertentu. 

1. Pengguna shampo Clear sekaligus pengguna Facebook 

2. Sudah melakukan like pada fanspage shampo Clear 

3. Berteman dengan Facebook peneliti untuk proses pengisian kuesioner 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

 

3.5.1 Kuesioner Online 

 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2011:199). 

Dalam penelitian ini kuesioner dapat dilihat dalam sebuah blog yang 

beralamatkan www.adhitiyarifki.blogspot.com. Pengukuran variabel dilakukan 

dengan skala Likert yang menggunakan metode scoring, responden tinggal 

memilih salah satu dari alternatif jawaban tersebut. Data yang dikumpulkan 

meliputi : 

1. Identitas responden. 

2. Data mengenai tanggapan responden terhadap variabel yang 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

3. Kemudian jawaban dari setiap pertanyaan tersebut ditentukan skornya 

dengan menggunakan skala Likert yaitu : (1,2,3,4,5) dengan kriteria 

umum untuk skor yang digunakan untuk jawaban adalah : 

Sangat Setuju   = 5 

Setuju   = 4 

Netral   = 3 

Tidak Setuju   = 2 

Sangat Tidak Setuju  = 1 
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3.5.2 Studi Pustaka 

 

Di dalam melaksanakan metode kepustakaan, peneliti mencari benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, jurnal, artikel dan sebagainya. Studi pustaka dalam 

penelitian ini adalah literatur tentang pengaruh promosi di media sosial terhadap 

keputusan pembelian.  
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3.6 Operasional Variabel 

 

3.6.1 Variabel Penelitian 

 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005:32). Didalam penelitian ini 

dikembangkan dua jenis variabel yaitu variabel dependen dan variabel 

independen. 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang menjadi 

pusat perhatian peneliti (Ferdinand, 2006:11). Nilai variabel dependen 

dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen biasa 

dilambangkan dengan Y. Variabel terikat (dependent Variabel) yaitu 

keputusan pembelian konsumen terhadap shampo Clear ( Y )  

2. Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen, baik yang pengaruhnya positif 

maupun yang pengaruhnya negatif (Ferdinand, 2006:12). Variabel 

independen ini menjadi sebab terjadinya variabel dependen. Variabel 

independen biasa dilambangkan dengan X yaitu variabel promosi 

penjualan ( X ). 
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3.6.2 Definisi Operasional Variabel 

 

Definisi operasional menurut (Supranto, 2003:14) adalah terdiri dari upaya 

mereduksi konsep dari tingkat abstraksi menuju ketingkat yang lebih konkret, 

dengan jalan merinci atau memecah menjadi dimensi kemudian elemen, diikuti 

dengan upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan elemen-

elemen, dimensi dari suatu konsep. Pengertian operasional variabel ini kemudian 

diuraikan menjadi indikator empiris yang meliputi : 

1. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Promosi penjualan 

Promosi penjualan dalam penelitian ini merupakan kegiatan 

mengkombinasikan informasi dari penjual kepada pembeli atau pihak 

lain dalam saluran untuk mempengaruhi sikap dan perilaku.  

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Keputusan pembelian 

adalah serangkaian unsur-unsur yang mencerminkan keputusan 

konsumen dalam membeli, merupakan tahap dimana konsumen 

dihadapkan suatu pilihan untuk melakukan pembelian atau tidak. 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian (X) 

 

Variabel Konsep 

Variabel 

Indikator Ukuran Skala 

1 2 3 4 5 

Promosi 

Penjualan (X) 

Sejauh mana 

produsen 

dapat 

mengemas 

suatu 

penawaran 

kepada 

konsumen. 

Sampel 

 

Sering dilakukan 

pembagian sampel 

gratis 

Likert 

Pameran 

Dagang 

Sering diadakan 

pameran dagang 

disuatu tempat 

Paket Harga 

 

Sering diberikan paket 

harga produk 

Kontes Sering dilakukan 

kontes 

 

Sumber : Tabel dikembangkan peneliti tahun 2015 
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Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian (Y) 

 

Variabel Konsep 

Variabel 

Indikator Ukuran Skala 

1 2 3 4 5 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Sejauh mana 

konsumen 

menerima 

suatu 

penawaran 

oleh suatu 

perusahaan 

Pengenalan 

Masalah 

Kebutuhan konsumen 

terhadap produk 

Likert 

Pencarian 

Informasi 

Informasi yang 

didapat konsumen 

terhadap prosuk 

Penilaian 

Alternatif 

Penilaian terhadap 

produk pesaing 

Keputusan 

Pembelian 

Keputusan membeli 

produk 

Perilaku 

Setelah 

Membeli 

Perilaku setelah 

penggunaan produk 

 

Sumber : Tabel dikembangkan peneliti tahun 2015 

 

 

 

 

 



40 
 

3.7 Validitas dan Reliabilitas 

 

3.7.1 Uji Validitas 

 

Untuk mendukung analisis regeresi dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji 

validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kevalidan kuesioner. 

Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam melakukan fungsi alat ukurnya (Azwar, 2012:7).  

Kriteria penilaian uji validitas adalah : 

1. Apabila r  hitung  > 0.195, maka item kuesioner tersebut valid. 

2. Apabila r hitung < 0.195, maka dapat dikatakan item kuesioner tidak 

valid. 

Pengujian validitas menggunakan alat ukur berupa program komputer yaitu SPSS 

(Statistical Package for the Social Science), dan jika suatu alat ukur mempunyai 

korelasi yang signifikan antara nilai item terhadap nilai totalnya maka dikatakan 

item tersebut adalah valid (Ghozali, 2006:133). 
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3.7.2 Uji Reliabilitas 

 

Uji reliabiltas adalah suatu indek yang menunjukkan sejauh mana hasil suatu 

penelitian pengukur dapat dipercaya (Azwar, 2012:8). Hasil pengukuran dapat 

dipercaya atau reliable hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan 

pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama, selama aspek yang diukur 

dalam dari subjek memang belum berubah. Adapun cara yang digunakan untuk 

menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus 

koefisien Croanbach’s Alpha. 

Untuk mengetahui kuesioner tersebut sudah reliabel akan dilakukan pengujian 

reliabilitas kuesioner dengan bantuan komputer program SPSS 17.0. Kriteria 

penilaian uji reliabilitas adalah : 

1. Apabila hasil Croanbach’s Alpha > Croanbach Alpha minimum ( 0.6 ) 

maka kuesioner tersebut reliabel. 

2. Apabila hasil Croanbach’s Alpha < Croanbach Alpha minimum ( 0.6 ) 

maka kuesioner tersebut tidak reliabel. 
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3.8 Metode Analisis Data 

 

3.8.1 Analisis Data Kualitatif 

 

Analisis data kualitatif adalah bentuk analisa yang berdasarkan dari data yang 

dinyatakan dalam bentuk uraian. Data kualitatif ini merupakan data yang hanya 

dapat diukur secara langsung (Umar, 2004:19). 

 

3.8.2 Analisis Data Kuantitatif 

 

Analisis kuantitatif yaitu analisis yang digunakan terhadap data yang berwujud 

angka-angka dan cara pembahasannya dengan uji statistik. Analisis kuantitatif 

menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian 

dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Sugiyono, 

2005:7). Dalam penelitian ini, analisis data kuantitatif yang digunakan antara lain. 

 

3.8.2.1 Analisis Regresi Sederhana 

 

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis 

kuantitatif, dimana untuk mencapai tujuan pertama yaitu menganalisis pengaruh 

promosi terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian adalah 

dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Regresi sederhana didasarkan 

pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel  independen dan satu 

variabel dependen.  
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Persamaan umum regresi linier sederhana adalah : 

Y = a + bX + e 

Dimana : 

Y = Keputusan pembelian 

a =   Nilai konstanta 

b =  Angka arah atau koefisiensi regresi, yang menunjukkan angka  

peningkatan ataupun penurunan variabel keputusan pembelian 

yang didasarkan pada veriabel promosi penjualan. Bila b ( + ) 

maka naik dan bila ( - ) maka terjadi penurunan. 

X =  Promosi penjualan 

e =  Error 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


