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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode / Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan garis besar rencana, struktur, dan 

strategi penelitian secara komprehensif dari mulai tahap awal 

perumusan masalah penelitian sampai dengan tahap akhir analisis data, 

dengan tujuan agar masalah penelitian dapat terjawab. Nuryaman dan 

Christina (2015:75).  

Penelitian ini menggunakan beberapa metode yang dilakukan 

untuk dapat mempermudah proses di dalam melakukan sebuah 

penelitian atau riset. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif dan metode survei. Metode deskriptif menurut Nazir 

(2011:54) adalah : 

“Suatu metode dalam  meneliti status sekelompok manusia, 

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.” 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memperoleh 

deskripsi atau gambaran tentang karakteristik tertentu (variabel tertentu) 

dari suatu subjek yang sedang menjadi perhatian dalam kegiatan 

penelitian tersebut. Nuryaman dan Christina (2015:6).  
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Secara harfiah, metode deskriptif adalah metode penelitian 

untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga 

metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. 

Kerja peneliti, bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena – 

fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis – 

hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi 

dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Nazir (2011:55). 

Sedangkan pengertian metode survei menurut  Nazir (2011:56) 

adalah :  

“Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk 

memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari 

keterangan-keterangan secara faktual dalam waktu yang 

bersamaan terhadap sejumlah individu atau unit, baik secara 

sensus atau dengan menggunakan sample.”  

3.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

            Variabel terjemahan dari variable yang berarti dapat bervariasi. 

Variabel adalah karakteristik yang melekat pada orang, benda, atau 

subjek lainnya (unit analisis), yang jika diukur karakteristik tersebut 

nilainya dapat bervariasi atau dapat berbeda antar subjek satu dengan 

lainnya. Nuryaman dan Christina (2015:41). 

Terdapat beberapa variabel - variabel yang akan 

dioperasionalisasikan di dalam hipotesis penelitian yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Definisi variabel menurut Nazir (2011:123) 



75 

 
adalah “Konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.” 

Sedangkan definisi variabel menurut Rangkuti (2011:64) adalah “Suatu 

sifat yang dapat memiliki berbagai macam nilai.” Dalam melakukan 

penelitian ini penulis menggunakan dua variabel yaitu : 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Yaitu variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain yang 

tidak bebas (dependent variable) dan biasa dilambangkan 

dengan (X). Variabel bebas yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah Brand Image dan Iklan. 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Yaitu variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain 

(independent variable) dan biasa dilambangkan dengan (Y). 

Variabel terikat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Niat 

Beli Konsumen. 

 Dengan demikian penjabaran variabel - variabel tersebut ke 

dalam sub variabel dan indikator - indikator adalah sebagai berikut : 
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 Tabel 3.1 

             Operasionalisasi Variabel 

Variabel 
Konsep 

Variabel 
Indikator 

Satuan 

Ukuran 
Skala 

No 

Item 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand 

Image 

(Variabel 

X1) 

Brand 

image 

adalah 

seperangkat 

asosiasi 

unik yang 

ingin 

diciptakan 

atau 

dipelihara 

oleh 

pemasar. 

Asosiasi – 

asosiasi itu 

menyatakan 

apa 

sesungguhn

 

 

1. Brand 

Associatio

n (asosiasi 

merek) 

 

Sekumpulan 

entitas yang 

bisa 

dihubungkan 

dengan suatu 

merek 

 

Likert 1, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dukungan 

Asosiasi 

Merek 

 

Respons 

konsumen 

terhadap 

atribut, 

manfaat, serta 

keyakinan dari 

suatu merek 

berdasarkan 

penilaian 

mereka 

 

Likert 2, 3 
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ya merek 

dan apa 

yang 

dijanjikan 

kepada 

konsumen 

(Aaker 

dalam 

Simamora 

(2004) 

dalam 

Sangadji 

dan Sopiah 

2013:327) 

 

 

 

3. Kekuatan 

Asosiasi 

Merek 

 

Reputasi baik 

yang dimiliki 

produk 

tersebut di 

mata 

konsumen 

 

Likert 5 

 

 

 

4. Keunikan 

Asosiasi 

Merek 

 

Ciri khas yang 

membedakann

ya dari produk 

lain 

Likert 6 

 

 

 

 

 Iklan 

(Variabel 

X2) 

Iklan adalah 

segala 

bentuk 

presentasi 

non - 

pribadi dan 

promosi 

gagasan, 

barang, atau 

jasa oleh 

 

 

1. Jangkauan 

Media 

Iklan 

 

Jangkauan 

media iklan 

terhadap 

konsumen 

Likert 1, 2, 

3 

 

2. Frekuensi 

Penayanga

n 

 

 

Frekuensi 

iklan 

Likert 5 
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sponsor 

tertentu 

yang harus 

dibayar 

(Kotler 

dan Keller, 

(2007) 

dalam 

Sangadji 

dan Sopiah 

2013:225) 

 

 

3. Dampak 

Penayanga

n Iklan 

 

1. Iklan 

dapat 

menarik 

perhatian 

konsumen 

 

2. Iklan 

disukai 

konsumen 

Likert 4, 6 

 

 

 

 

 

Niat Beli 

Konsum

en 

(Variabel 

Y ) 

Niat beli 

konsumen 

adalah 

kemungkina

n konsumen 

untuk 

membeli 

suatu 

produk, dan 

semakin 

tinggi niat 

beli maka 

semakin 

tinggi 

kesediaan 

1. Kemungki

nan 

Konsumen 

bermaksud 

membeli 

produk 

Likert 1, 2 

2. Niat Konsumen 

berniat 

membeli 

produk 

Likert 4, 

5 
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konsumen 

untuk 

membeli 

produk 

(Dodds, et 

al, 1991;. 

Schiffman 

& Kanuk, 

2000; 

Kazmia & 

Mehmoodb

, 2016:500). 

3. Kesediaan Konsumen 

bersedia 

membeli 

produk 

Likert 3 

Sumber : Data Diolah 

3.3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data – data yang 

mendukung dan relevan dengan topik permasalahan sebagai bahan 

informasi untuk dianalisis menjadi dasar pemecahan masalah. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu : 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang 

diteliti (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data 

primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau 

kelompok misalnya hasil wawancara dengan pihak perusahaan atau 
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dengan responden dan hasil kuesioner. 

2. Data Sekunder  

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung, yaitu melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan 

atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu : 

2.1. Data sekunder internal, yaitu data yang di dapat dari dalam 

perusahaan di mana riset dilakukan. Misalnya sejarah 

perusahaan, struktur organisasi. 

2.2. Data sekunder eksternal, yaitu data yang berasal dari luar 

perusahaan. Misalnya data yang diperoleh dari jurnal atau 

internet.  

Teknik pengolahan data dilakukan secara sederhana dari data 

yang diperoleh baik yang berupa data primer maupun data sekunder, 

yang disajikan dalam bentuk tabel, sehingga memudahkan penafsiran 

data mentah yang diperoleh. Penulis mencoba untuk mengolah dan 

menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif dan 

analisis kuantitatif. 
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1. Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif merupakan bentuk analisis yang didasarkan 

dari data yang dinyatakan dalam bentuk uraian. Analisis kualitatif ini 

digunakan untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian tentang 

berbagai gejala atau kasus yang dapat diuraikan dengan kalimat.  

2. Analisis Kuantitatif 

 Analisis kuantitatif merupakan analisis yang digunakan 

terhadap data yang berwujud angka – angka. Adapun metode 

pengolahannya adalah sebagai berikut : 

2.1. Editing ( Pengeditan ) 

Memilih atau mengambil data yang perlu dan membuang data 

yang dianggap tidak perlu, untuk memudahkan perhitungan 

dalam pengujian hipotesa. 

2.2. Coding ( Pemberian Kode ) 

Proses pemberian kode tertentu terhadap macam dari kuesioner 

untuk kelompok ke dalam kategori yang sama. 

2.3. Scoring ( Pemberian Skor )  

Scoring adalah suatu kegiatan yang berupa penelitian atau 

pengharapan yang berupa angka – angka kuantitatif yang 

diperlukan dalam penghitungan hipotesa. Atau mengubah data 

yang bersifat kualitatif ke dalam bentuk kuantitatif.  
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3.4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk keperluan analisis dalam penelitian ini, penulis 

mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh dari kuesioner 

dengan cara memberikan bobot penilaian dari setiap pernyataan 

berdasarkan Skala Likert.  

Menurut Nuryaman dan Christina (2015:93):  

“Skala likert dirancang agar responden dapat menyatakan 

sikapnya seberapa kuat ia setuju atau tidak setuju atas suatu 

pernyataan tertentu. Skala likert ini sama seperti itemized rating 

scale hanya saja deskripsi adjektifnya selalu berupa persetujuan, 

dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju”.  

Penilaian atas jawaban menggunakan pembobotan skala Likert 

seperti berikut ini :           
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                                Tabel 3.2 

                     Kriteria Penilaian Jawaban Responden 

Jawaban Simbol Bobot untuk pertanyaan 

Sangat Setuju SS 5 

Setuju S 4 

Cukup Setuju CS 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

 

Nilai – nilai jawaban tersebut kemudian di proses dan di analisis 

untuk digunakan sebagai alat ukur variabel – variabel yang diteliti 

dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu 

dengan cara mendeskripsikan jawaban responden yang kemudian 

disajikan dalam bentuk tabel – tabel. Sedangkan analisis data secara 

kuantitatif dilakukan dengan menggunakan analisis statistik. 

Adapun dalam pengumpulan data, baik data primer maupun 

sekunder dilakukan dengan cara : 
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1.   Penelitian lapangan (Field Research) 

Melakukan penelitian secara langsung untuk mendapatkan data 

primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Untuk mempermudah 

dalam memperoleh data digunakan cara berikut : 

1.1. Interview  

Upaya untuk memperoleh data dan informasi dilakukan melalui 

wawancara langsung dengan owner atau pihak perusahaan yang 

bersangkutan dan responden yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

1.2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan alat untuk mengumpulkan data, dengan 

cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden 

kemudian diisi oleh responden. Hasil kuesioner yang diisi oleh 

responden akan tertuang dalam angka – angka, tabel – tabel, 

analisis statistik, dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian. 

Data yang diperoleh dari interview dan kuesioner adalah data 

primer yang selanjutnya akan diolah, dianalisis, dan ditarik 

kesimpulannya. 

2.   Studi kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan dengan mencari, mengumpulkan data, 

mempelajari buku – buku dan literatur lain yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti, agar dapat  mempermudah mendapatkan data 
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sekunder yang akan dijadikan landasan teori dalam melakukan 

penulisan tesis. 

3.5. Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi menunjukkan seluruh kelompok orang, kejadian atau 

sesuatu yang menjadi ketertarikan peneliti untuk diinvestigasi. Populasi 

dalam penelitian ini adalah pengguna motor scootic di Bandung yang 

mengetahui merek dan iklan, serta belum pernah menggunakan produk 

Evalube Scootic YX dan HX. Pengertian populasi menurut Nazir 

(2011:271) : 

“Kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri – ciri 

yang telah ditetapkan”.  

Sedangkan pengertian sampel menurut Nazir (2011:271)  adalah 

: 

“Bagian dari populasi”.  

Agar memperoleh sampel yang representatif dari populasi, 

maka setiap subjek dalam populasi diupayakan untuk memiliki peluang 

yang sama untuk dijadikan sampel. Dalam menentukan data yang akan 

diteliti, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non 

probability sampling dan judgement sampling. Pengertian non 

probability sampling menurut Nuryaman dan Christina (2015:109) 

adalah: 
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“Teknik sampling yang digunakan jika jumlah populasinya 

tidak dapat ditentukan. Jenis sampel ini tidak dipilih secara acak, 

tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan 

yang sama untuk bisa dipilih menjadi objek sampel. Elemen 

populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena 

kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah 

direncanakan oleh peneliti”. 

Sedangkan pengertian  judgement sampling menurut Nuryaman 

dan Christina (2015:110) adalah : 

“Salah satu jenis teknik non probability sampling di mana 

sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa unit analisis 

tersebut adalah yang paling baik untuk dijadikan sampel 

penelitiannya”. 

Untuk menentukan sampel dari populasi yang telah ditetapkan, 

perlu dilakukan suatu pengukuran yang dapat menghasilkan jumlah n.  

Roscoe dalam Sekaran dan Bougie (2017:87), memberikan pedoman 

penentuan sampel sebagai berikut : 

1.   Sebaiknya ukuran sampel di antara 30 s/d 500 elemen 

2. Jika sampel dipecah lagi ke dalam subsampel 

(laki/perempuan, SD/SLTP/SMU, dsb), jumlah minimum subsampel 

harus 30. 

3. Pada penelitian multivariate (termasuk analisis regresi 

multivariate) ukuran sampel harus beberapa kali lebih besar (10 kali) 

dari jumlah variabel yang akan dianalisis. 

4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, dengan 

pengendalian yang ketat, ukuran sampel bisa antara 10 s/d 20 elemen. 
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Berdasarkan pernyataan di atas dan karena adanya  keterbatasan 

waktu, biaya, dan tenaga maka untuk penelitian ini penulis 

menggunakan sampel sebanyak 200 responden. Di mana responden 

merupakan pengguna motor scootic yang mengetahui merek dan iklan, 

serta belum pernah menggunakan produk Evalube Scootic YX dan HX.  

3.6. Metode Analisis Data 

Kuesioner yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data 

memiliki dua syarat untuk disebarkan, yaitu kuesioner tersebut haruslah 

valid dan reliable. Pengertian validitas menurut Nazir (2011:145) adalah 

: 

“Validitas,  mempersoalkan apakah kita benar – benar 

mengukur apa yang kita pikirkan sedang kita ukur”. 

Sedangkan pengertian reliabilitas menurut Nazir (2011:145) 

adalah : 

 “Reliabilitas alat ukur menunjukkan pada kita tentang sifat 

suatu alat ukur dalam pengertian apakah suatu alat ukur cukup 

akurat, stabil atau konsisten dalam mengukur apa yang ingin 

diukur”.  

3.6.1. Uji Validitas 

 Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung 

(nilai Corrected Item-Total Correlation pada output Cronbach Alpha) 

dengan nilai r tabel untuk df (degree of freedom) = n – (k + 1) di mana k 
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adalah variabel independen dan 1 adalah variabel dependen. Jadi df = 

200 – (2 + 1) = 197, maka r tabel (197:0,05)  = 0,1169. 

Dengan ketentuan : 

Jika :  r hitung > r tabel, berarti pernyataan tersebut dinyatakan 

valid 

r hitung < r tabel, berarti pernyataan tersebut dinyatakan 

tidak valid  

Rumus yang digunakan untuk menguji validitas adalah rumus 

Korelasi Product Moment dari Pearson, yakni sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

 r = Koefisien validitas item yang dicari 

 x  = Skor yang diperoleh dari subyek setiap item 

 y = Skor yang diperoleh dari subyek seluruh item 

 ∑x = Jumlah skor dalam distribusi X 

 ∑y = Jumlah skor pada masing-masing skor Y 

 ∑x
2
 = Jumlah kuadrat pada masing-masing skor X 

   

   
2 22 2

N XY X Y
r

N X X N Y Y
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 ∑y

2
 = Jumlah kuadrat pada masing-masing skor Y 

 n = Jumlah responden 

3.6.2. Uji Reliabilitas 

 Pengukuran reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

cara one shot atau pengukuran satu kali terhadap responden, di mana 

pengukuran hanya dilakukan sekali dan kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi antar 

jawaban pernyataan. Dengan SPSS dapat diukur reliabilitas dengan uji 

statistik Cronbach Alpha (a). Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha (a) > 0,60.  

3.6.3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik (classical assumptions) adalah uji statistik 

untuk mengukur sejauh mana sebuah model regresi dapat disebut 

sebagai model yang baik. Model regresi dikatakan sebagai model yang 

baik jika model tersebut memenuhi asumsi-asumsi klasik yaitu uji 

normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan linieritas. 

3.6.4. Uji Model Regresi (Uji F) : 

Uji model regresi atau yang lebih populer disebut sebagai uji F 

(ada juga yang menyebutnya sebagai uji simultan model) merupakan 

tahapan awal untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi 

layak atau tidak. Layak (andal) disini maksudnya adalah model yang 

diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-
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variabel bebas terhadap variabel terikat. Nama uji ini disebut sebagai uji 

F, karena mengikuti distribusi F yang kriteria pengujiannya seperti One 

Way Anova. Uji model regresi (Uji F) digunakan untuk menguji ada 

tidaknya pengaruh variabel – variabel independen dengan variabel 

dependen secara simultan (bersama – sama). 

             Besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap 

variabel dependen dalam analisis regresi linier berganda dapat dilihat 

dari nilai R Square (koefisien determinasi) pada tabel Model Summary 

output SPSS.24. 

3.6.5. Regresi Linier Berganda 

            Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji seberapa 

besar pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu 

variabel dependen. Model ini mengasumsikan adanya hubungan satu 

garis lurus/linier antara variabel dependen dengan masing – masing 

prediktornya. Persamaan regresi linier berganda adalah : 

Y = a + b1X1  + b2X2  

Dimana: 

Y = Variabel dependen (Niat Beli Konsumen) 

a = Bilangan konstanta, yaitu menunjukan nilai Y = 0 bila X1 

dan X2 = 0 

b1  = Koefisien garis regresi Brand Image (X1), yaitu 

menunjukan nilai kenaikan Y bila X1 naik 1 satuan dan X2 tetap 
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 b2  = Koefisien garis regresi Iklan (X2), yaitu menunjukan nilai 

kenaikan Y bila X2 naik 1 satuan dan X1 tetap 

X1 =  Variabel independen yaitu Brand Image 

X2 = Variabel independen yaitu Iklan 

3.7.  Rancangan Uji Hipotesis 

              Hipotesis adalah jawaban sementara atas masalah penelitian 

berdasarkan kerangka teori, yang harus diuji kebenarannya secara 

empiris melalui pengumpulan data/fakta. Hipotesis menjawab 

pertanyaan penelitian didasarkan atas logika, teori, pengalaman, atau 

pikiran rasional. Nuryaman dan Christina (2015:18). Hipotesis yang 

akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya 

pengaruh yang signifikan antara variabel bebas atau independen 

terhadap variabel tidak bebas atau dependen secara parsial (Uji t). 

3.7.1. Uji Hipotesis (Uji t) : 

 Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing - masing 

variabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig 

(significance).  Jika probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05, maka 

dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau 

signifikansi > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

 


