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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1  Desain Penelitian 

 

Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan 

secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian survey. 

Dalam penelitian ini desain penelitiannya adalah: 

a.  Penelitian Kepustakaan 

Dengan cara mempelajari literatur dan bahan bacaan lainnya yang 

berhubungan dengan penulisan ini. 

b.  Penelitian Lapangan 

Dengan mengadakan penelitian langsung padaTaman Bunga Pitung Nursery di 

Bandar Lampung dengan cara menyebarkan  kuesioner. 

 

3.2  Metode Pengumpulan Data 

 

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan data sekunder berupa 

data penunjang yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang diambil dari 

sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini. 
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3.2.1  Jenis dan Sumber Data  

 

1.  Data Primer  

 

Adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan carapengisian 

kuisioner yang berisi beberapa pertanyaan. Setiap pertanyaandisertai beberapa 

alternatif jawaban. Alternatif jawaban yang adamenggambarkan tingkat/nilai dari 

kondisi yang ada. Untuk memberikankejelasan kepada responden makadisertakan 

beberapa jawaban alternatifyang dapat dipilih dengan jelas. 

 

2.  Data Sekunder 

 

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dengan metode dokumentasi 

dimana data diperoleh dari Taman Bunga Pitung Nursery di Bandar Lampung. 

 

3.2.2  Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Kuesioner 

 

Kuesioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengisian 

kuesioner terhadap responden yang telah ditentukan. Peneliti memberikan angket 

atau kuesioner langsung kepada responden. Kuesioner ini berisi daftar pertanyaan 

tentang pengaruh motivasi konsumen terhadap niat beli pada Taman Bunga Pitung 

Nursery di Bandar Lampung. 
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2.  Wawancara 

Dalam metode ini data yang diperoleh dari hasil tanya jawab langsung antara 

penulis dengan objek penelitian, yaitu pemilik Taman Bunga Pitung Nursery di 

Bandar Lampung. 

 

3.3  Identifikasi Variabel 

 

Adapun variabel penelitian yang digunakan adalah: 

1.  Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas (independent) adalah  tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independent dalam penelitian ini 

adalah factor-faktor motivasi konsumen (X) yang terdiri dari : dorongan /drive 

petunjuk/clue , tanggapan/response , penguat/reinforcement  

 

Menurut American Encyclopedia (Nugroho, 2003:98) motivasi adalah 

kecendrungan (suatu sifat yang merupakan pokok pertentangan) dalam diri 

seseorang yang membangkitkan topangan dan tindakan. Motivasi meliputi faktor 

kebutuhan biologis dan emosional yang hanya dapat diduga dari pengamatan 

tingkah laku manusia. 

 

2.  Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat (dependent) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 

oleh variabel independent. Adapun variabel (dependent) dalam penelitian ini 

adalah niat beli produk. 
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3.4  Metode Pengambilan Sampel 

 

3.4.1  Populasi 

 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2010:173). Populasi 

dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah membeli produk pada Taman 

Bunga Pitung Nursery.di Bandar Lampung. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Taman Bunga Pitung Nursery, masyarakat yang pernah berkunjung pada Tahun 

2011 sebanyak 5.589 orang. 

 

3.4.2  Sampel 

 

Sampel menurut Arikunto (2010:174), adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Berdasarkan definisi tersebut sampel dalam penelitian ini diambil 

sebanyak 100 responden dengan menggunakan metode purposive sampling. 

Purposive sampling  yaitu metode pengambilan sampel dimana anggota sampel 

berdasarkan pada ciri-ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat 

dengan ciri populasi. 

 

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan rumus berdasarkan pendekatan Slovin, yaitu sebagai berikut : 

 
Keterangan : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian, yaitu sebesar 10%. 

(Umar 2003:78). 
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Berdasarkan rumus tersebut, kemudian dilakukan perhitungan sebagai berikut : 

n =        N 

        Ne
2
 + 1 

 

n =           5.589 

        5.589(0,10
2
) + 1 

 

n =    5.589 

         56,89 

 

n = 98,24 

 

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa sampel dari populasi sebesar 5.589 

berjumlah 98 orang. Untuk mempermudah perhitungan peneliti maka sampel 

dibulatkan menjadi 100 

 

3.5  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 

Definisi operasional variabel merupakan definisi yang diberikan kepada variabel – 

variabel yang akan diukur dalam penelitian ini. Adapun definisi opersional 

variabel ini meliputi : 
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Tabel 5.  Definisi Operasional 

Variabel Definisi  

Variabel 

Indikator Skala 

Pengukuran 

Motivasi 

konsumen 

Motivasi konsumen adalah 

keadaan yang diaktivasi 

atau digerakan dimana 

seseorang mengarahkan 

perilaku berdasarkan tujuan 

1. Dorongan 

a. Kebutuhan 

b. Keinginan 

2. Petunjuk 

a. Referensi 

b. Kesesuaian 

informasi  

3. Tanggapan 

a. Informasi 

b. Harga 

4. Penguat 

a. Kepuasan 

b. Kepercayaan 

 

 

 

 

 

Skala Interval 

Niat Beli Niat beli merupakan salah 

satu fase dalam proses 

pengambilan keputusan bagi 

konsumen yang timbul 

setelah adanya suatu 

kebutuhan yang dirasakan 

oleh individu. 

1. Sikap  

a. sikap orang lain 

b. motivasi dari 

orang lain. 

2. faktor situasi 

a. Harga 

b.Manfaat Produk. 

 

3.5.1  Pengukuran Variabel 

 

Skala yang digunakan pada instrumen penelitian ini adalah skala Interval yaitu : 

skala yang berisi lima tingkat jawaban yang merupakan skala Interval 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 diberi bobot = 1 – 20  
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3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

3.6.1 Uji Validitas 

 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen. 

Untuk mengetahui validitas kuesioner digunakan rumus Korelasi Product Moment 

(Arikunto 2010:213) sebagai berikut : 

    
       







2222 yynxxn

yxxyn
rxy

 

 

Keterangan : 

rxy = Validitas  

x = Nilai skor pertanyaan ke-i 

y = Jumlah skor total pertanyaan 

n = Jumlah sampel yang akan diuji 

 

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : 

Jika r hitung >r tabel maka kuesioner dinyatakan valid. 

Jika r hitung <r tabel maka kuesioner dinyatakan tidak valid. 

 

3.6.2  Uji Reliabilitas  

 

Umar (2003:207) mengemukakan bahwa reliabilitas adalah derajat ketepatan, 

ketelitian atau keakuratan yang ditunjukan oleh instrumen pengukuran. Uji 

reliabilitas digunakan untuk menunjukan sejauh mana alat ukur yang digunakan 

dapat dipercaya. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 
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seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk 

memilih jawaban-jawaban tertentu. Dasar pengambilan keputusan apakah suatu 

item atau variabel reliabel atau tidak ada α lebih dari atau sama dengan 0,6. 

Rumus yang digunakan untuk mencari nilai reliabilitas instrumennya adalah 

rumus Cronbach’s Alpha yang dirumuskan sebagai berikut : 

  
























2
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1
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Keterangan : 

r    = realibilitas instrument 

σ
2
    = varian total 

k      = banyaknya jumlah pertanyaan 

∑σ
2
.= jumlah varian butir 

 

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : 

a. Jika nilai Cronbach’s Alfa secara keseluruhan >Cronbach alfa If  item 

deleted, maka dinyatakan reliabel. 

b. Jika nilai Cronbach’s Alfa secara keseluruhan <Cronbach alfa If  item 

deleted, maka dinyatakan tidak reliabel. 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

 

3.7.1  Analisis Kualitatif 

 

Analisis kualitatif adalah analisis motivasi konsumen terhadap niat beli, 

selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis 
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dengan pandekatan teori Manajemen Pemasaran khususnya perilaku konsumen 

yang kemudian dilakukan pembahasan yang pada  

akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. 

 

3.7.2  Analisis Kuantitatif 

 

Analisis kuantitatif adalah analisis dengan menggunakan pendekatan atau rumus 

statistik. Dalam penelitian ini analisis kuantitatif yang digunakan analisis regresi 

linier sederhana. 

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

   Y = a + bX 

Keterangan : 

 

Y = Nilai variabel Y (niat beli) 

X = Skor variabel X (motivasi konsumen) 

a = bilangan konstan 

b = koefisien regresi 

 

Untuk menguji hipotesis, terlebih dahulu dicari t hitung (Student Test) dengan 

rumus sebagai berikut : 

 

 t =           r√n-2 

                  √1-r
2
 

 

 

Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung 

dengan nilai t tabel pada taraf signifikan 95%. Ketentuan yang dipakai dalam 

pengujian hipotesis ini terdiri dari  
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a. jika t hitung > t tabel pada taraf signifikan 95% maka Ho ditolak, Ha diterima. 

Berarti ada pengaruh motivasi konsumen terhadap niat beli pada Taman Bunga 

Pitung Nursery di Bandar Lampung. 

b. jika t hitung < t tabel pada taraf signifikan 95% Ho diterima Ha ditolak. Berarti 

tidak ada pengaruh motivasi konsumen terhadap niat beli pada Taman Bunga 

Pitung Nursery di Bandar Lampung. 

 

 

 

 


