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III . METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan penggambaran atau

pemaparan tentang variabel-variabel yang diteliti yang selanjutnya mencoba untuk

menarik kesimpulan.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Sekunder : hasil survei dan analisis yang dilakukan beberapa

lembaga yang terkait, yang didapatkan dari berbagai artikel di website berkenaan

dengan topik penelitian. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung untuk latar

belakang penelitian.

2. Data Primer : hasil survei penulis yang didapatkan dari penyebaran kuesioner

terhadap sampel dari populasi random dari seluruh konsumen Hypermart Central

Plaza cabang Bandar Lampung.
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B. Populasi dan sampel

Populasi

Populasi menurut Arikunto (2006:130) merupakan keseluruhan subjek penelitian.

Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang sering dihadapi peneliti umumnya

berkaitan dengan populasi yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah

konsumen Hypermart Central Plaza cabang Bandar Lampung.

Sampel

Metode yang di gunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode non

probability sampling tipe purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang

membatasi pada ciri-ciri khusus seseorang yang memberikan informasi yang

dibutuhkan dengan cara menentukan responden atau konsumen yang telah berbelanja

di Hypermart cabang Central Plaza Bandar Lampung. Penentuan subjek untuk

dijadikan sampel atau responden dilakukan secara purposive sampling dengan

kriteria:

1) Konsumen Hypermart yang pernah dan sedang berbelanja minimal dua kali

pembelian atau lebih di Hypermart.

2) Berdomisili di Bandar Lampung.

3) Bersedia menjadi responden

Menurut Arikunto (2006:130) ukuran populasi dalam penelitian ini sangat banyak

dan tidak dapat diketahui dengan pasti, oleh karena itu besar sampel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah 100 responden.
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C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis tempuh dalam usaha memperoleh daya yang

relevan untuk pemecahan dan penganalisaan permasalahan. Data-data tersebut dapat

diperoleh melalui dua cara, yaitu:

1.    Penelitian Pustaka (Library research), yaitu pengumpulan data teoritis dengan

cara menelaah berbagai literatur dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan

masalah yang di teliti.

2.    Penelitian lapang (Field research), yaitu dengan cara :

• Wawancara dan Observasi

Penelitian yang dilakukan melalui literature serta wawancara langsung dengan

konsumen serta melihat dan merasakan langsung kondisi sarana dan prasarana

Hypermart cabang Central Plaza Bandar Lampung.

• Kuisioner

Pengumpulan data dengan cara memberikan daftar isian kepada responden

secara langsung.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Pengertian dari variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi-informasi

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2000). Sedangkan,

definisi operasional berarti definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara

memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberi suatu operasional

yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Arikunto (2006). Dalam

penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.
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Variabel independen dilambangkan dengan X sedangkan variabel dependen

dilambangkan dengan Y. Dan masing-masing variabel memiliki definisi operasional,

Definisi operasional variabel penelitian ini kemudian diuraikan menjadi indikator

empiris (IE). Variabel-variabel, definisi operasional, indikator empiris, dan

pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel 3.1 di

bawah.

Tabel 3.
Variabel penelitian dan definisi Operasional

Variabel Definisi Variabel Indikator Pengukuran

Emosi Positif (X1) Perasaan atau mood yang
dialami seseorang yang
membawa dampak pada
keinginan yang sangat
besar untuk melakukan
impulse buying.

• Perasaan penuh

kegembiraan

• Perasaan puas saat

berbelanja

• Perasaan penuh

semangat

Menggunakan
skala likert 1-5.

Respon
Lingkungan
Belanja (X2)

Reaksi individu terhadap
lingkungan belanja yang
dikenal dengan pengertian
lebih suka, kegemaran, dan
perbuatan positif (pleasure),
suatu tingkat dimana
seseorang merasakan siaga,
digairahkan atau situasi aktif
(arousal) dan perasaan
dikendalikan sebagai lawan
mengendalikan
(Dominance)

• Kesediaan untuk

membeli

• Kenyamanan di dalam

toko

• Kesediaan berinteraksi

dengan pelayan toko

Menggunakan
skala likert 1-5.
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Pengalaman Belanja
(X3)

Cerminan dari potensi
belanja den nilai emosi
pelanggan dalam berbelanja

 Belanja sebagai alat

refreshing.

 Belanja merupakan

alat pembunuh waktu

yang menyenangkan

 Belanja untuk alasan

keinginan bukan

kebutuhan

Menggunakan
skala likert 1-
5..

Impulse Buying (Y) Tindakan membeli yang
sebelumnya tidak diakui
secara sadar sebagai hasil
dari suatu pertimbangan atau
niat membeli yang terbentuk
sebelum memasuki toko.

 Spontanitas pembelian.

 Tidak

mempertimbangkan

konsekuensi

 Tidak dapat menolak

keinginan

Menggunakan
skala likert 1-
5..

E. Pengukuran Instrumen Penelitian

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah

kuesioner. Di dalam melakukan penelitian, peneliti memberikan skor untuk

mengukur variabel-variabel yang akan diteliti. Pemberian skor ditentukan dengan

skala Likert interval Sugiyono (2008) . Adapun skor jawaban dari item pertanyaan

mempunyai bobot sebagai berikut :

1. Sangat setuju diberi bobot 5

2. Setuju diberi bobot 4

3. Netral diberi bobot 3

4. Tidak setuju diberi bobot 2

5. Sangat tidak setuju diberi bobot 1
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Instrumen penelitian (kuisioner) yang baik harus memenuhi persyaratan yaitu valid

dan reliabel. Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner perlu dilakukan

pengujian atas kuisioner dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

Karena validitas dan reliabilitas ini bertujuan untuk menguji apakah kuesioner yang

disebarkan untuk mendapatkan data penelitian adalah valid dan reliabel, maka untuk

itu, penulis juga akan melakukan kedua uji ini terhadap instrumen penelitian

(kuisioner).

F. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan yang

disebarkan kepada responden. Instrumen yang dibuat sebelum disebarkan kepada

responden yang menjadi sampel penelitian harus diuji kevalidan dan kerelibelannya

melalui analisis faktor, agar daftar pertanyaan yang dibuat tersebut benar-benar

mampu menguak data sehingga mampu menjawab permasalahan hingga tujuan

penelitian tercapai.

Uji validitas ini dimaksudkan untuk memastikan seberapa baik suatu instrumen

mengukur konsep yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid berarti instrumen

tersebut dapat digunakan untuk mengukur secara tepat dan benar. Dengan

mempergunakan instrumen penelitian yang memiliki validitas yang tinggi, hasil

penelitian mampu menjelaskan masalah penelitian sesuai dengan keadaan atau

kejadian yang sebenarnya dengan signifikansi dibawah 0,05 dan Kaiser-Meyer-Olkin

(KMO) serta Measure of Sampling Adequacy (MSA) minimal 0.5 dinyatakan valid

dan sampel bisa di analisis lebih lanjut.
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Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur

(instrumen) yang digunakan dapat dipercaya atau dilakukan untuk mengetahui

konsistensi dan ketepatan pengukuran. Uji reliabilitas menggunakan koefisien

Croanbach’s Alpa dengan bantuan SPSS. Pengujian reliabilitas dilakukan dalam

tahapan yaitu dengan membandingkan nilai pada Croanbach’s Alpa dengan nilai

pada Croanbach’s Alpa if item deleted. Apabila ada pernyataan yang memiliki nilai

Croanbach’s Alpa if item deleted lebih besar dari pada Croanbach’s Alpa maka

pernyataan tersebut tidak reliabel dan harus dilakukan pengujian selanjutnya

sehingga tidak ada pernyataan yang memiliki nilai Croanbach’s Alpa if item deleted

yang lebih besar dari Croanbach’s Alpa. Uji reliabilitas dilakukan terhadap 30

responden konsumen Hypermart cabang Central di Bandar Lampung. Hasil uji

realibilitas dengan nilai Croanbach’s Alpa > 0.5 = Reliabel.

G. Teknik Analisis Data

Agar data yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan, maka data tersebut diolah

dan dianalisis terlebih dahulu sehingga nantinya dapat dijadikan dasar dalam

pengambilan keputusan.

Alat analisis yang digunakan antara lain :

a.    Analisis Kualitatif

Data kualitatif yaitu data penelitian yang bukan angka, yang sifatnya tidak dapat

dihitung berupa informasi atau penjelasan yang didasarkan pada pendekatan teoritis

dan penilaian logis. Analisis kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran secara



34

diskriptif tentang tanggapan yang diberikan responden pada kuisoner atau daftar

pertanyaan yang diberikan dan dihubungkan dengan teori pemasaran atau

pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan hubungan kepercayaan konsumen

dalam memutuskan pembelian.

b.   Alat Analisis Kuantitatif

Analisis kuantiatif adalah analisis yang digunakan terhadap data yang berwujud

angka–angka dan cara pembahasannya dengan uji statistik. Analisis statistik

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana.

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel

independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau

negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya

berskala interval atau rasio.

Y = a + b1 X1+ b2X2+b3X3+ε

Keterangan :

Y = Impulse Buying

X1 = Emosi Positif

X2 = Lingkungan Belanja

X3 = Pengalaman Belanja

b = Koefisien regresi variabel In-store Stimulus

a = Konstanta

ε = Standard Error


