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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian dan Sumber Data 

3.1.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah survei sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif 

analitis. Metode survei deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dalam 

mengumpulkan data dan informasi menggunakan kuesioner. Metode ini untuk 

membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, selain itu untuk menerangkan 

hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna 

dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan (Moh.Nazir:2005). 

 
Metode penelitian survei adalah usaha pengamatan untuk mendapatkan keterangan-

keterangan yang jelas terhadap suatu masalah tertentu dalam suatu penelitian. 

Penelitian ini dilakukan secara meluas dan berusaha mencari hasil yang  segera dapat 

dipergunakan untuk suatu tindakan yang sifatnya deskriptif yaitu melukiskan hal-hal 

yang mengandung fakta-fakta, klasifikasi dan pengukuran yang akan diukur adalah 

fakta yang fungsinya merumuskan apa yang terjadi  

 
Berdasarkan pengertian pakar di atas, maka Penulis menarik kesimpulan bahwa 

metode survei deskriptif cocok untuk digunakan dalam penelitian ini, karena sesuai 

dengan maksud dan penelitian, yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-
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faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Konsumen dalam Pembelian Telepon 

Genggam Merek Samsung 

 
3.1.2  Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data yang akan digunakan bersumber dari : 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui 

wawancara, dan pengamatan langsung terhadap sumber yang diteliti. Dalam 

penelitian ini data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

 
2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dukumpulkan dan diperoleh dari pihak-pihak 

lain. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari Lembaga-Lermbaga yang 

terkait dan literatur-literatur yang berhubungan dan sumber-sumber lain yang 

mendukung. 

3.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1 Populasi  

Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya 

akan diduga dan populasi yang dipilih erat hubungannya dengan masalah yang ingin 

dipelajari. Populasi merupakan sekumpulan orang atau objek yang memiliki 

kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam satu 

riset khusus. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa Fakultas Ekonomi 
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dan Bisnis Universitas Lampung yang memiliki telepon genggam Merek Samsung. Tidak 

terdapat data yang pasti mengenai jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Lampung yang memiliki telepon genggam Merek Samsung. Tidak semua 

anggota populasi akan menjadi responden pada penelitian ini, sehingga perlu dilakukan 

pengambilan sampel.   

3.2.2 Sample 

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan persyaratan yang ditentukan oleh Hair et al. 

(1998). menyatakan jumlah sampel yang diambil minimal 5 kali dari jumlah parameter 

yang dipergunakan dalam penelitian. 

 
3.3 Variabel Operasional Penelitian  

3.3.1 Variabel Independen  (X) 

Variabel bebas (independent) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

penyebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiono, 2003:33). 

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini  adalah Keterlibatan (Faktor Pribadi, Faktor 

Produk dan Faktor situasi), dikarenakan variabel ini yang akan mempengaruhi 

variabel terikat (Y) yaitu keputusan pembelian telepon genggam merek Samsung oleh 

Mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

 
3.3.2  Variabel Dependen (Y) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2003:33). Variabel terikat (Y) dalam 

penelitian ini adalah  adalah keputusan pembelian telepon genggam Merek Samsung. 
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Tabel 1. Variabel Operasional Penelitian  

Variabel Definisi Indikator  Skala 

Pribadi Keterlibatan yang paling 

kuat bila produk 

dipandang dapat 

mencerminkan citra diri 

- kebutuhan  

- Kepentingan 

-  Keinginan  Interval 

Produk Produk adalah obyek. 

Sebagai obyek, produk 

bersifat pasif. Adapun 

pengaruhnya dalam 

keterlibatan berkenaan 

dengan cara konsumen 

merespon produk. 

- Harga 

- Manfaat  

- Desain produk 

- Fasilitas 

  pendukung  

  

Interval 

Situasi Kalau keterlibatan yang 

langgeng dianggap 

sebagai ciri tetap, 

keterlibatan situasi 

berubah sepanjang waktu. 

Keterlibatan ini bekerja 

secara temporer dan 

selesai setelah terjadi 

pembelian 

- Situasi penggunaan  

- Situasi Pembelian  

Interval 

Keputusan 

pembelian 

adalah Keputusan yang diambil dalam 

mengkonsumsi sesuatu yang dilakukan oleh 

konsumen 

Interval 
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3.4  Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1  Uji validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Sugiyono 2003:109). Valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi dengan 

melakukan uji validitas maka bisa dilihat seberapa baik instrumen tersebut dapat 

mengukur suatu penelitian. 

 
Penelitian ini menggunakan analisis faktor dalam uji validitas. Validitas masing-

masing indikator peneltian dilakukan denga uji Anti- Image Matrices dan pengukuran 

nilai factor loading untuk setiap indikator. Nilai anti-image yang diharapkan 

minimum adalah 0,500, yang berarti variabel cocok/sesuai dengan struktur variabel 

lainnya di dalam faktor tersebut.   

3.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang 

digunakan dapat dipercaya. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data 

yang sama (Sugiyono 2003:110). Pengujian reliabilitas ditunjukkan oleh koefisien 

Alpha Croanbach  

dengan rumus : 

r11  = 
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Keterangan :  

r11   = Reliabilitas instrumen 

 k = Banyak butir pertanyaan 

  2
1  = Jumlah varians pertanyaan 

 2
1  = Varians total 

 

Dimana 2
1 = 

 

n
n

X
X




2

12
1

 

 

Coefficient Alpha (Croanbach Alfa) yaitu koefisien reliabilitas yang menunjukkan 

seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain. 

Hasil uji reliabilitas dengan nilai Alfa Croanbach > 0,5 dikatakan reliabilitas 

(Ferdinand, Augusty 2002:63) 

 
3.5 Alat Analisis 

3.5.1 Analisis Kualitatif 

Menganalisis permasalahan dan mencari jalan pemecahan masalah dengan 

menggunakan data yang terkumpul dari hasil kuesioner yang dihubungkan dengan 

teori pemasaran atau pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan keterlibatan 

konsumen dalam pembelian telepon genggam Merek Samsung. 

 

 



35 
 

3.5.2 Analisis Kuantitatif  

Dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda, analisis ini dipakai 

untuk mengetahui pengaruh anatara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat 

dengan menggunakan analisis linear berganda. Persamaan regresi linear berganda 

yang dirumuskan adalah sebagai berikut. 

             Y = a+ b1X1 + b2X2 + b3X3 + Et 

Keterangan : 

Y       = Keputusan pembelian Telepon Genggam Merek Samsung 

a       = Konstanta 

X1      = Pribadi 

X2      = Produk 

X3      = Situasi 

b1, b2, b3  = Koefisien regresi 

Et    = Error term  


