
 

BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan variabel-variabel yang diteliti, maka  jenis penelitian ini termasuk 

penelitian deskriptif dan verifikatif. Sugiyono (2009:206) menyatakan bahwa  

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi.   

 

Penelitian verifikatif diterangkan oleh Arikunto (2004:7) sebagai penelitian yang 

pada dasarnya ingin menguji kebenaran melalui pengumpulan data di lapangan, 

sifat verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang 

dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan, dimana dalam penelitian ini 

penelitian verifikatif bertujuan untuk pengaruh Price Discount Framing Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen di Matahari Departement Store Bandar 

Lampung. 

 

3.2  Sumber Data  

Menurut (Sugiyono, 2009). Dilihat dari sumber perolehannya data dapat dibagi 

menjadi dua jenis yaitu : 
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1. Data Primer 

Merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi atau pun 

dalam bentuk file-file dan data ini harus dicari melalui nara sumber yaitu 

orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai 

sarana mendapatkan informasi atau pun data. 

2. Data Sekunder 

Merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau 

melalui media perantara. Data ini sudah tersedia, sehingga peneliti hanya 

mencari dan mengumpulkannya saja. 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Data primer 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asli, tidak melalui perantara. Data primer yang digunakan berupa data subyek (self 

report data) yang berupa opini dan karakteristik dari responden. 

3.3  Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik  tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiono, 2009:115). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang sudah membeli ataupun 

mempunyai minat membeli Produk Pakaian Wanita di Matahari Departement 

Store yang berada di dalam Central Plaza Bandar Lampung.  
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Sugiyono (2009:116) mengatakan bahwa Sampel adalah bagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling method. 

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan Non Probability Sampling 

dengan menggunakan purposive sampling, penentuan sampel yang diambil 

berdasarkan tujuan penelitian (Sugiyono, 2009:122). Dalam penelitian ini hanya 

konsumen wanita yang mempunyai minat membeli Produk Pakaian Wanita di 

Matahari Departement Store yang berada di dalam Hypermart Bandar Lampung. 

Penentuan jumlah sample dilakukan dengan mengestimasikan proporsi (Nazir 

2005;344) dengan rumus: 

 
   ppDN

pNp
n






11

1

 

Dimana : 

4

2B
D

      (estimasi terhadap mean) 

Keterangan  

n    =    besarnya sampel 

p    =    proporsi yang diduga 

N   =   besarnya populasi sampel 

D   =  Standar Deviasi 

B   =  Bound of error pada tingkat kepercayaan 90% sehingga               

  10% (error of estimate terhadap sampel). 

 

Dalam penelitian ini, besarnya populasi merupakan jumlah rata-rata pengunjung 

Matahari Departement Store per bulan adalah ±18.000 orang. Bound of error yang 

digunakan adalah 0,1 pada tingkat kepercayaan 90%. Dalam survey ini peneliti 

tidak mengetahui p, biasanya p ini diketahui dari hasil survey sebelumnya. Jika ini 
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juga tidak ada maka p dianggap 0,5 (Nazir, 2005:344). Berdasarkan rumus 

tersebut maka besarnya sampel adalah : 

n   
      (   )(     )

(       )           (     )
 

n = 99,508 responden 

Jadi besarnya sampel yang dapat mewakili populasi pengunjung untuk diteliti 

adalah sebanyak 99,508 orang untuk memudahkan perhitungan maka dibulatkan 

menjadi 100 orang responden sampel yang akan diteliti. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode penyebaran kuesioner yang telah disusun secara terstuktur, 

dimana sejumlah pertanyaan tertulis disampaikan pada responden untuk 

ditanggapi sesuai dengan kondisi yang dialami oleh responden yang bersangkutan.  

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang terbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2009). Variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah:  

 

 



32 

 

 

 

1.  Variabel Dependen 

Variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat (Sugiono, 2007). Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah Keputusan Pembelian Konsumen. Dalam penelitian ini 

lebih ditekankan pada keinginan konsumen untuk melakukan pembelian pakaian 

wanita di Matahari Departement Store Bandar Lampung dan dioperasionalisasi 

dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut: (1) Banyaknya model 

produk, (2) Pengaruh informasi, (3) Kualitas produk, (4) kemudahan pembayaran 

dan (5) Pengenalan kebutuhan, dan (6) Keputusan akan membeli karena adanya 

diskon. 

 

2.  Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahanya atau timbulnya variabel dependen / terikat (Sugiono, 2007). 

Variable independen dalam penelitian ini adalah Price Discount Framing yang 

terdiri dari actual price, reference price dan teks in frame. 

1. Actual Price 

Actual price didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan untuk membeli 

produk (Chapman dan Wahlers, 1999) dalam Sutanto (2010). Actual price 

dioperasionalisasi dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut: 

(1) Harga promo sangat mahal, (2) Harga promo lebih mahal dibanding harga 

lain, (3) Harga promo yang sangat tinggi.  
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2. Reference price 

Reference price didefinisikan sebagai harga standar yang dipakai oleh 

konsumen dalam menilai harga suatu produk (Wirawan, 2007). Reference price 

dioperasionalisasi dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut: 

(1) Harga sebelum pemberian diskon sangat mahal, (2) Harga sebelum 

pemberian diskon lebih mahal dibanding harga ditempat lain, dan (3) Harga 

sebelum pemberian diskon lebih tinggi dibanding harga sesudah didiskon.  

 

3. Teks In Frame 

Teks in frame didefinisikan sebagai kata-kata dalam bingkai harga yang 

digunakan oleh penjual yang dapat mendorong penjualan produk atau jasa 

(Kotler dan Armstrong, 2010). Teks in frame dioperasionalisasi dengan 

menggunakan indikator-indikator sebagai berikut: (1) Menarik, (2) Jujur, dan 

(3) Tegas. 

Pengukuran terhadap variabel terikat dan variabel bebas dilakukan berdasarkan 

skala Likert yang dimodifikasi dalam bentuk ordinal, sehingga pengukuran 

terhadap pernyataan seseorang dapat dikuantifikasi secara matematis. Responden 

di minta untuk mengisi pertanyaan dalam kategori berikut ini : 

a. Jika jawaban Sangat Setuju (SS), diberi skor 5 

b. Jika jawaban Setuju (S), diberi skor 4 

c. Jika jawaban Netral (N), diberi skor 3 

d. Jika jawaban Tidak Setuju (TS), diberi skor 2 

e. Jika jawabannya Sangat Tidak Setuju (STS), diberi skor 1 
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Dalam menjawab kuesioner, responden di minta untuk memilih alternatif jawaban 

yang telah disediakan. 

Tabel 3.1. Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Variabel Indikator 

1 Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

keinginan konsumen untuk 

melakukan pembelian produk 

Pakaian Wanita di Matahari 

Departement Store 

- Banyaknya Model Produk 

- Pengenalan Kebutuhan 

- Pengaruh Informasi 

- Kualitas Produk 

- Kemudahan pembayaran 

- Keputusan akan membeli 

karena adanya diskon 

 

2 Actual price 

(X1) 

harga yang harus dibayarkan untuk 

membeli produk 

- Harga promo sangat murah,  

- Harga promo lebih murah 

dibanding harga lain,  

- Diskon yang diberikan 

3 Reference 

price (X2) 

harga standar yang dipakai oleh 

konsumen dalam menilai harga suatu 

produk 

- Harga yang sangat mahal,  

- Harga lebih mahal dibanding 

harga lain,  

- dan Harga yang sangat tinggi 

4 Teks in frame 

(X3) 

kata-kata dalam bingkai harga yang 

digunakan oleh penjual yang dapat 

mendorong penjualan produk atau 

jasa 

- Menarik,  

- Jujur, dan  

- Mempengaruhi keputusan 

pembelian 

 

 

3.6 Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu 

daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel (Ghozali, 2005:75). Daftar 

pertayaan ini pada umumnya mendukung suatu sekelompok variabel tertentu. 

Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat pada hasil output SPSS 17 pada 

tabel dengan judul item-total statistik. Dilihat dari nilai corrected item – total 

correlation masing-masing butir pertanyaan. Suatu butir pertanyaan dikatakan 
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valid jika nilai r Hitung > r Tabel. Uji validitas sebaiknya dilakukan secara 

terpisah pada lembar kerja yang berbeda antara satu variabel dengan variabel lain 

sehingga dapat diketahui butir-butir pertanyaan variabel mana yang paling banyak 

tidak valid. Dengan rumus: 

 

 

Rxy = koefisien korelasi 

n = jumlah responden uji coba 

X = skor tiap item 

Y = skor seluruh item responden uji coba 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan setelah uji validitas dan hanya pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dianggap valid. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Cara yang 

digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner adalah dengan menggunakan 

rumus koefisien Cronbach Alpha. Kriteria pengujian uji reliabilitas adalah sebagai 

berikut (Ghozali, 2005): 

-  Alpha > 0,60 konstruk (variabel) memiliki reliabilitas, 

-  Alpha < 0,60 konstruk (variabel) tidak memiliki reliabilitas. 
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3.7.  Alat Analisis  

3.7.1  Analisis Kualitatif 

Analisa ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisa permasalahan dengan 

pendekatan teori pemasaran. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran 

deskriptif mengenai responden penelitian ini, khususnya mengenai variabel-

variabel penelitian yang digunakan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik skor dari jawaban responden masing-masing variabel, untuk 

menggambarkan persepsi responden atas variabel-variabel yang digunakan secara 

kualitatif. Selanjutnya melalui penilaian menggunakan skor dengan rumus rentang 

skor adalah skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi jumlah kelas, dengan 

rumus sebagai berikut: (Umar, 2005). 

RS   
   

 
 

Keterangan : 

RS = Rentang Skor 

m = Skor Tertinggi 

n = Skor Terendah 

b = Jumlah Kelas 

 

Tabel 3.2. Kriteria Penilaian Skor 

Skor Kriteria 

96-176 Sangat Tidak Baik 

177-257 Tidak Baik 

258-338 Cukup Baik 

339-419 Baik 

420-500 Sangat Baik 

Sumber : data diolah, 2014 
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3.7.2  Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui dan mengukur pengaruh variabel-

variabel bebas terhadap terikat. Metode yang digunakan adalah analisis Regresi 

Linier. Metode regresi dilakukan terhadap model yang diajukan oleh peneliti 

menggunakan program SPSS untuk memprediksi hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Berdasarkan rumusan masalah dan 

kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, maka model 

penelitian yang dibentuk adalah sebagai berikut: 

Y = a+b1X1 +b2X2+b3X3+et 

Keterangan : 

Y   : Keputusan Pembelian Konsumen.  

X1   : Actual price 

X2   : Reference price 

X3   : Teks in frame 

εit   : Error term 

 

Regresi linier pada dasarnya menunjukkan apakah variabel bebas yang 

dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara terhadap variabel 

dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 

(α=5%). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independent yang diuji secara bersama–sama (simultan) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel dependent. 
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1. Uji Koefisen Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan varian variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

nol atau satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi varian variabel dependen (Ghozali, 2009). Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksikan varian variabel dependen. Bila terdapat 

nilai adjusted R
2
 bernilai negatif, maka adjusted R

2
 dianggap nol. 

2. Uji Statistik t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Dasar pengambilan keputusan: Jika t hitung lebih kecil dari  t tabel, 

maka H1 diterima, sedangkan jika t hitung lebih besar dari  t tabel, maka Ho 

ditolak. Uji t dapat juga dilakukan dengan hanya melihat nilai signifikansi t 

masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil regresi menggunakan 

SPSS. Langkah pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

- Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (Sig. ≤ 5%), maka Ho 

ditolak dan Ha diterima 

- Jika probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (Sig. > 5%), maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. 
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3. Uji F 

Pengujian keberartian pengaruh peubah bebas terhadap peubah terikat secara 

keseluruhan dilakukan dengan menggunakan uji F pada  tingkat kepercayaan 95% 

dengan derajat kebebasan bagi pembilang (v1) dan bagi pembilang (v2). Kriteria 

pengujiannya adalah: 

- Ho ditolak jika F hitung > F tabel 

- Ho diterima jika F hitung ≤ F tabel 


