
III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian survei, dengan

pengambilan sampel pada populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat

pengumpulan data yang pokok.

Penelitian dilakukan dengan metode wawancara dan menyebarkan sejumlah

kuesioner kepada pengguna ponsel merek Blackberry di kota Bandarlampung.

Penelitian ini adalah penelitian penjelasan untuk menguji besaran pengaruh faktor

kelas sosial, gaya hidup, dan pembelajaranterhadap keputusan konsumen membeli

telepon seluler merek Blackberry dengan hipotesis yang telah disebutkan dimuka.

Oleh karena itu diharapkan melalui penelitian ini dapat dijelaskan pengaruh dari

variabel-variabelnya yaitu variabel bebas dan variabel terikat yang ada di

hipotesis.
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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

konsumen atau pengguna Blackberry di Kota Bandarlampung

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari pihak-pihak lain.

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dan

sumber-sumber lain yang mendukung antara lain internet dan majalah.

3.2 Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki

karateristik tetentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Populasi yang akan

menjadi penelitian merupakan masyarakat pengguna Blackberry di kota

Bandarlampung.

3.3 Metode Pengumpulan Data

1. Pengumpulan data dengan wawancara merupakan proses interaksi antara

pewawancara dan responden dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada

para pengguna Blackberry mengenai beberapa hal yang menyangkut

penelitian ini.

2. Pengumpulan data melalui kuesioner yaitu dengan membuat daftar angket

yang disebarkan kepada masyarakat Bandarlampung pengguna Blackberry.
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3. Dokumentasi, yaitu dengan mendokumentasikan hal hal yang perlu dilakukan

dalam pengumpulan data.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu variabel

bebas (yang mempengaruhi) dan variabel terikat (yang dipengaruhi) sedangkan

variabel tersebut adalah:

1.  Variabel bebas (independent variable)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain atau yang

diselidiki pengaruhnya. Menurut Engel, Blackwell, dan Miniard (dalam

Sumarwan, 2003: 220) Adapun yang menjadi variabel bebas (X) dalam penelitian

ini terdiri dari:

a.  Kelas sosial (X1) yang indikatornya meliputi:

1.  Variabel ekonomi, meliputi: status pekerjaan, pendapatan, harta benda.

2. Variabel interaksi, meliputi: prestis individu, asosiasi, dan sosialisasi.

3.  Variabel politis, meliputi: kekuasaan, kesadaran kelas, dan mobilitas

b. Gaya hidup (X2) yang indikatornya meliputi:

1. Variabel aktivitas

2. Variabel minat

3. Variabel pendapat

c.Pembelajaran (X3) yang indikatornya meliputi:

1.Variabel dorongan

2. Variabel Tanggapan

3. Variabel Petunjuk



44

4. Variabel Penguat

2.  Variabel terikat (dependent variabel)

Variabel terikat adalah gejala atau unsur yang dipengaruhi variabel lain. Adapun

yang menjadi variabel terikat (Y) adalah keputusan pembelian telepon seluler

Tabel 1 Tabel Variabel Operasional dan Skala Pengukuran

No Variabel
Operasional

Definisi Variabel
Operasional

Indikator Skala
pengukuran

1

2

3

Variabel
Independen (X)

Kelas Sosial

Gaya Hidup

Pembelajaran

Pembagian anggota
masyarakat
berdasarkan
kedalam suatu
hierarki status kelas
yang berbeda,
sehingga para
anggota setiap kelas
secara relatif
mempunyai status
yang sama dan para
anggota lainnya
mempunyai status
yang lebih tinggi
atau lebih rendah

Pola hidup yang
ditunjukkan melalui
bagaimana
seseorang
menghabiskan
waktunya, apa yang
mereka anggap
penting, dan apa
yang mereka
pikirkan tentang
diri mereka sendiri
dan sekitarnya
Perubahan-
perubahan perilaku

Variabel ekonomi :
Status pekerjaan,
pendapatan, harta benda
Variabe interaksi :
Prestis individu, asosiasi,
sosialisasi
Variabel Politik

Variabel Activities:
Bagaimana konsumen
menghabiskan waktunya

Variabel Interest: Pilihan
sesorang atau prioritasnya.

Variabel Opinion: Pendapat
seseorang mengenai isu atau
suatu fenomea

Variabel Dorongan:
dorongan dalam diri manusia

Skala interval

Skala interval
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4

Variabel Terikat
(Y)

Keputusan
Pembelian

yang terjadi sebagai
hasil akibat dari
adanya
pengalaman.

Keputusan yang
diambil konsumen
untuk mengonsumsi
sebuah produk.

untuk melakukan tindakan
Variabel Petunjuk: dorongan
yang lebih lemah yang
timbul dari individu yang
memberi petunjuk
Variabel Tanggapan:
tanggapan terhadap petunjuk
yang didapat.
Variabel Penguat:
Merupakan penguatan bagi
konsumen dalam memuaskan
kebutuhan.

Pengenalan masalah: proses
menyadari adanya kebutuhan
akan suatu produk.
Pencarian informasi: timbul
minat untuk mencari
informasi produk
Evaluasi Alternatif:
bagaimana konsumen
memproses informasi tentang
pilihan merek untuk
membuat keputusan akhir
Keputusan membeli: tahap
evaluasi konsumen
membentuk preferensi
terhadap merek-merek.
Perilaku setelah membeli:
tindakan-tindakan pasca
pembelian.

Skala interval

Skala Interval

3.5 Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Sugiono, 2002:59).

Berdasarkan pendapat Maltohra, Naresh K. (2004:5) dalam taufiq MA, Ahmad,

bahwa jumlah sampel minimal empat kali atau 5 kali jumlah variabel, sehingga

jumlah minimal responden dalam penelitian ini yang memiliki 6 variabel
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adalah 5 x 6 = 30 responden, agar hasil penelitian dapat dipercaya maka jumlah

unit sampel dibulatkan menjadi 70 responden.

3.6 Teknik Sampling

Tehnik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan

nonpropabilitas dengan cara dipermudah (convenience sampling) yaitu dengan

cara mengambil sample pada masyarakat pengguna Blackberry. Tehnik ini dipilih

karena ada bagian tertentu yang secara sengaja tidak dijadikan sampel populasi.

Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah siapa saja yang ditemui.

3.7 Skala Pengukuran

Dalam menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku konsumen

pada penelitian ini dilakukan dengan memberikan skor terhadap masing-masing

jawaban. Pemberian skor ditentukan dengan menggunakan skala interval seperti

pada tabel berikut

Tabel 2. Skala Interval.

No Pilihan responden Bobot nilai

1

2

3

4

5

Sangat setuju

Setuju

Netral

Tidak setuju

Sangat tidak setuju

81 - 100

61 – 80

41 – 60

21 – 40

0 – 20

Sumber: Modifikasi Kriteria Penilaian Panduan Umum Unila( 2007; 36)



47

3.8 Analisis Validitas dan Reabilitas Alat Ukur

3.8.1 Uji Validitas

Uji Validitas menggunakan analisis faktor, dalam analisis ini, pengujian dilakukan

untuk melihat seberapa besar korelasi antara faktor satu dengan yang lain yang

menjadi pembentuk variabel. Jika ditemukan korelasi yang cukup kuat diantara

factor-faktor pembentuk maka factor tersebut dinyatakan memang sebagai

pembentuk variabel. Besarnya matrik korelasi yang lazim digunakan adalah 0,5

(Kusnendi:2008)

3.8.2 Uji Reabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk menunjukan sejauh mana alat pengukur yang

digunakan dapat dipercaya.

Reabilitas alat ukur digunakan rumus alpha Cronbach(α) menurut Umar

(2003:207) sebagai berikut:

Dimana :

r = Reliabilitas instrument

K = Banyaknya butir pertanyaan

= Jumlah varian butir

= Varian total

Dengan rumus varian:
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n = Jumlah sampel

X = Nilai skor yang dipilih

Uji yang digunakan adalah dengan alpha cronbach dengan ketentuan sebagai

berikut:

Jika alpha > alpha cronbach, maka kuesioner dinyatakan reliabel

Jika alpha ≤ alpha cronbach, maka kuesioner dinyatakan tidak reliabel

3.9 Alat Analisis

3.9.1 Analisis Kualitatif

Analisis ini menggunakan teori pemasaran khususnya tentang perilaku konsumen

untuk membahas permasalahannya.

3.9.2 Analisis Kuantitatif

Model analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian

digunakan analisis linier berganda, dengan rumus :

Y  =  f ( X1, X2,X3 ....Xn )

Modifikasi rumus sebagai berikut :

Y  =  a + b1X1 + b2X2 +b3X3 + …et

Keterangan :

Y  = Keputusan pembelian

X1 = Kelas sosial

X2 = Gaya hidup
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X3 = Pembelajaran

a   = Tetapan

b   =  Koefisien regresi ( 1,2,3,4 )

et =  Error term

Untuk mencari keberartian koefisien regresi secara menyeluruh digunakan uji F.

Dengan pernyataan sebagai berikut :

Ho  :  bi  =  0 ( tidak adanya pengaruh antara Xi dan Y )

Ha  :  bi ≠  0 ( ada pengaruh antara Xi dan Y )

Dengan kriteria pengujain jika  FH  >  Ft maka hipotesis nol ditolak dan

menerima hipotesis alternatif, demikian sebaliknya.


