
III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1     Desain Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta karakteristik obyek yang 

diteliti dapat diklasifikasikan sebagai penelitian yang menggunakan hipotesis. 

Penelitian ini berdasarkan fakta yang ada di masyarakat tentang pemilihan alat 

transpotasi roda dua yaitu sepeda motor Merek “Suzuki” Bandar Lampung. 

 

3.2.   Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Definisi operasional dimaksudkan untuk menjabarkan variabel-variabel yang 

timbul dalam suatu penelitian ke dalam indicator-indikator yang lebih terperinci.  

 

3.2.1  Variabel Dependen 

Dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat 

disimbolkan dengan Y. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Pada skripsi ini variabel terikat 

adalah keputusan pembelian sepeda motor Suzuki. Sedangkan variabel bebasnya  

yaitu motivasi dan sikap konsumen 

 

3.2.2  Variabel Independen 

Dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas 

disimbolkan dengan X. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen ( terikat ). Dalam 

skripsi ini variabel bebas adalah motivasi dan sikap konsumen. 
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3.3.     Populasi dan Sampling 

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian survey 

dengan metode pengambilan sempel purposive random sampling yaitu 

pengambilan sampel dengan cara acak pada populasi dengan memberikan syarat 

dan kriteria tertentu kepada sampel. Syarat sampel pada penelitian ini adalah 

sampel berdomisili/warga Kota Bandar Lampung. Kriteria sampel pada penelitian 

ini adalah pemrakarsa (initiator), pemberi pengaruh (influence), pengambilan 

keputusan (decider), pembeli (buyer), pemakai (user) sepeda motor Suzuki. 

Sampel yang diambil adalah yang peneliti temui di lapangan tanpa ada 

perencanaan pertemuan terlebih dahulu. 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 2004). Dalam penelitian 

ini yang menjadi populasi adalah pengendara sepeda motor merek Suzuki di kota 

Bandar Lampung. 

Sejalan dengan pendapat Malhotra, Naresh K. (1993) dalam Taufiq, Ahmad, jika 

populasi penelitian tidak terbatas maka minimal unit sampelnya adalah 4 atau 5 

kali jumlah variabel yang diteliti.   

 

Jadi sampel yang diteliti berjumlah minimal 12 atau 15 responden karena variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 3 variabel yaitu sikap dan 

motivasi serta keputusan pembelian. Agar hasil penelitian dapat dipercaya maka 

jumlah unit sampel dibulatkan menjadi 70 responden.. 
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3.4.    Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dengan 

metode, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden tentang tanggapan 

atau pandanganya terhadap motivasi, sikap dan keputusan pembelian poroduk 

sepeda motor Suzuki. Data yang dikumpulkan meliputi identitas responden serta 

tanggapan konsumen terhadap sepeda motor Suzuki. 

 

Metode pengumpulan data dari responden yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode komunikasi dengan menggunakan kuesioner dengan jawaban 

tertutup. Skala yang dipakai dalam penyusunan kuesioner adalah skala interval, 

yaitu skala yang berisi lima tingkat jawaban yang merupakan skala jenis ordinal 

sebagai berikut : 

 Sangat Setuju (SS) diberi bobot  = 81 - 100 

 Setuju (S) diberi bobot    = 61 - 80 

 Cukup setuju (N) diberi bobot  = 41 - 60 

 Tidak Setuju (TS) diberi bobot  = 21 - 40 

 Sangat Tidak Setuju (STS) diberi bobot = 1- 20 

 

 

Selain kuesioner, juga digunakan teknik wawancara untuk mendukung akurasi 

dan kelengkapan kuesioner tersebut. Wawancara juga digunakan untuk 

memperluas pandangan peneliti tentang data-data lain yang tidak terformulasi 

dalam kuesioner, namun akan memiliki implikasi strategis bagi perusahaan, 
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sehingga layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Selain itu wawancara juga 

digunakan untuk melengkapi data yang terkumpul melalui kuesioner. 

 

3.5.      Pengujian Reliabilitas dan Validitas 

3.5.1     Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu (Sugiyono, 

2004). 

 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruktur 

atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Alpha Cronbach ≥ 0.50 

(Sugiyono, 2004). Uji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan rumus Alpha 

(Sugiyono, 2004) sebagai berikut :  
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 Dimana : 

 r11 = reliabilitas instrumen 

 k = banyaknya butir pertanyaan 

 2

b  = jumlah varians butir 

2

1  = varian total 
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3.5.2 Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan sesuai instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah (Arikunto, 2002). 

 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioneNurhadi mengemukakan bahwa pengelompokan siswa hendaknya 

heterogen.  Keheterogenan kelompok mencakup jenis kelamin, ras, agama 

(kalau mung-kin) dan  tingkat kemampuan (tinggi, sedang, rendah).   

r. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r 

tabel. Jika r tiap butir lebih besar dari r dan nilai r positif, maka butir atau 

pertanyaan tersebut dikatakan valid. Pengujian validitas dilakukan dengan 

menggunakan uji satu sisi, taraf signifikansi 5% dengan df = n-2. pengukuran 

validitas dilakukan dengan rumus Product Moment Pearson (Arikunto, 2002) 

sebagai berikut : 
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Keterangan : 

rxy = validitas instrumen, 

N = jumlah sampel, 

X = jumlah dari variabel X, dan 

Y = jumlah dari variabel Y. 
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dengan ketentuan : 

jika r hitung > r tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima (signifikan)jika r hitung < r tabel 

maka Ho diterima dan Ha ditolak (tidak signifikan) 

 

3.6 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini. Analisi regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis 

pengaruh antara variabel independen yang terdiri dari: motivasi dan sikap 

konsumen, terhadap variabel dependen, yaitu keputusan pembelian sepeda motor 

merek Suzuki. Rumus matematis dari regresi linear berganda yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

 

Y= b0 + b1 X1 + b2 X2 + et 

Keterangan: 

Y: keputusan pembelian sepeda motor merek Suzuki 

b1, b2,: koefisien regresi  

 X1: Motivasi konsumen        

 X2: Sikap konsumen         

  et: Galat Baku 

 

3.7 Koefisien Determinasi (R
2
)  

Koefisien determinasi pada intinya untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 
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koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). 

 
 

Keterangan: 

 = Korelasi antar variabel X1 dan X2 secara bersama-sama dengan 

variabel Y 

  = Korelasi product moment antara X1 dan Y 

  = Korelasi product moment antara X2 dan Y 

  = Korelasi product moment antara X1 dan X2 (Sugiyono, 2004) 

 

3.8 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

digunakan kriteria pengambilan keputusan dengan rumus sebagai berikut: 

  

Keterangan: 
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 = Koefisiensi determinasi berganda 

K  = Jumlah variabel bebas 

n   = Jumlah sempel 

Lankah-langkah penentuannya: 

 Ho : bi = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen (motivasi dan sikap konsumen) terhadap variabel dependen 

(keputusan pembelian). 

 HA :  bi  ≠ 0 artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen 

(motivasi dan sikap konsumen)  terhadap variabel dependen (keputusan 

pembelian). 

 Menentukan kritis (F tabel) 

Di pilih level of significant = 0.05 

Drajat bebas pembilang (df1) = k 

Drajat bebas pembagi (df2) = n-k-1 

F kritis = 0.05, df1, df2 (lihat tabel). 

 Membandingkan hasil perhitungan F hitung dengan F tabel. 

 Kriteria keputusan 

 Ho diterima jika F hitung ≤ F tabel 

 Ho ditolak jika F hitung ≥ F tabel (Sugiyono, 2004). 
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Gambar : 3.1 

Kurva Hipotesis Uji F 

 

  

3.9 Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen dengan kriteria sebagai berikut: 

  
 

  
 

Keterangan: 

 

 = Korelasi parsial 

 

n  = Jumlah sampel 

 

t   = t hitung 

 Jika probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 0,05 (), maka variabel 

independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 
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 Jika probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari 0,05 (), maka variabel 

 independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengujian : 

 Ho diterima dan Ha ditolak jika t hitung kurang dari t tabel. Artinya 

variabel independen (motivasi dan sikap konsumen)  tersebut secara 

parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen 

(keputusan pembelian). 

 Ho ditolak dan Ha diterima jika t hitung lebih besar dari t tabel. Artinya 

variabel independen (motivasi dan sikap konsumen) tersebut secara parsial 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (keputusan 

pembelian). 

 Menentukan nilai keritis (t tabel). Dipilih level of significant = 0.05. 

Pengujian dengan metode 2 pihak derajat bebas = n-1. 

 Membandingkan hasil perhitungan t hitung dengan t tabel.  

 Kriteria keputusan 

Ho diterima jika t hitung ≤ t tabel. Ho ditolak jika t hitung ≥ t tabel 

(Sugiyono, 2004). 
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Kurva Hipotesis Uji t 

Uji dua arah 
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