
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada posisi relatif mobil hatchbackhonda 

dibanding pesaingnya. Penelitian ini dilakukan di Semarang  dikarenakan 

terdapat banyak mahasiswa di Semarang yang pernah mengendarai mobil 

hatchback dan dirasa cukup mencerminkan akan dewasa/mahasiswa yang 

pernah mengendarai mobil hatchback. Responden dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa-mahasiswi yang mengendarai  mobil hatchback. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, peristiwa 

atau barang-barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti (Malhotra 

dalam Widayat, 2004). Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa-

mahasiswi semarang yang menggunakan mobil. Peneliti memilih lokasi 

penelitian di semarang dikarenakan mahasiswa semarang banyak yang 

mengendarai mobil selain itu karena berdasarkan pada hasil pra survey 

yang dilakukan oleh peneliti pada mahasiswa di Semarang mereka telah 

mengenal dan mengetahui cukup baik pengetahuan tentang mobil Honda, 

Toyota, dan Daihatsu Nissan sehingga diharapkan dapat  menjawab 

kuesioner lebih baik.  



 
 

2. Sampel 

Sampel merupakan suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih 

dalam penelitian (Widayat, 2004). Metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap 

obyek yang sesuai dengan tujuan penelitian sampel. Dimana kriteria yang 

dipilih untuk menjadi sampel adalah mahasiswa di Semarang dan pernah 

mengendarai mobil Honda, Toyota, dan Daihatsu Nissan. 

Roscoe memberikan panduan untuk menentukan ukuran sampel, 

yakni  

1. Pada setiap penelitian, ukuran sampel harus berkisar antara 30 

dan 500 

2. Apabila faktor yang digunakan dalam penelitian itu banyak, 

maka ukuran sampel minimal 10 kali atau lebih dari jumlah 

faktor 

3. Jika sampel akan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, 

maka ukuran sampel minimum 30 untuk tiap bagian yang 

diperlukan. 

Disarankan oleh Fraenkel dan Wallen bahwa besar sampel untuk 

penelitian minimum sebesar 100 (Widayat, 2004:104-105). Berdasar 

pendapat diatas maka ditentukan banyaknya responden sebesar 100 

responden. 

 



 
 

3.3 Jenis data 

1. Data primer 

Data primer yaitu data penelitian diperoleh secara langsung dari 

sumber. Data ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 

responden. 

 

3.4 Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

penyebaran kuesioner untuk mengumpulkan data primer. Kuesioner 

berupa daftar pertanyaan yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data 

dari sumber melalui proses komunikasi dan pengumpulan data secara 

langsung. 

Kuesioner yang digunakan untuk mendapatkan data untuk penelitian 

berisi tentang persepsi responden terhadap mobil hatchbackhonda 

dibandingkan dengan pesaingnya. Pengukuran yang digunakan dalam 

kuesioner ini adalah skala semantik diferensial yang memiliki 5 poin 

antara dua kutub yang berlawanan. Berdasarkan pengetahuan responden 

tentang mobil hatchback responden diharuskan untuk memberikan 

penilaian secara individu. 

3.5 Uji validitas dan reabilitas 

1. Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 



 
 

oleh kuesioner tersebut (Santoso dalam Murniati, dkk, 2013). 

Digunakan untuk mengukur ketepatan tiap pertanyaan kuesioner atau 

indikator yang dgunakan. 

2. Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur reabilitas atau 

kehandalan suatu kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel.Suatu kuesioner dikatakan reliable ketika jawaban seseorang 

terhadap kuesioner tersebut adalah stabil dari waktu ke waktu (Santoso 

dalam Murniati, dkk 2013). Uji reabilitas digunakan untuk mengukur 

konsistensi data atau ketetapan dari keseluruhan kuesioner atau 

instrumen penelitian. 

 

3.6 Teknik analisis data 

1. Analisis deskriptif 

Analisis desktriptif memunggkinkan untuk dapat menggambarkan 

profil dari responden dengan menggunakan analisis tabel frekuensi. 

Dimana data profil responden pada penelitian ini berdasarkan usia, 

merek sepeda motor, dan pengisi bahan bakar. 

2. Analisis multidimensional scalling (MDS) 

Multidimensional Scaling  adalah prosedur yang memungkinkan 

seorang peneliti untuk menentukan perceived relative image dari satu 

set objek untuk memposisikan objek dalam ruang multidimensional. 

Tujuan dari MDS adalah untuk membentuk kesamaan secara 



 
 

keseluruhan atau preferensi objek  menjadi jarak yang terdapat dalam 

ruang multidimensi untuk membedakan dalam hal apa objek tersebut 

berbeda dengan kompetitor. 

Cara kerja MDS adalah sebagai berikut: mengumpulkan kesamaan 

penilaian dan memberikan penilaian akan kesamaan tersebut dari 

responden untuk setiap objek. Data akan terkumpul dengan responden 

memberikan respon yang simpel dengan pernyataan sebagai berikut : 

kadar kesamaan produk A dan B dalam interval skala 10 poin, produk 

A lebih mirip dengan produk B daripada produk C, responden lebih 

menyukai produk A daripada produk B.  

Selanjutnya adalah membuat perceptual map, yaitu dengan cara 

menggambarkan pola keseluruhan kesamaan dengan data yang 

didapatkan dari responden. Dan untuk menggambarkan secara grafik, 

yang pertama dilakukan adalah menggambar dengan cara 

menggambarkan satu skala kesamaan dan memasukan semua objek 

didalamnya sehingga bisa mendapatkan penggambaran kesamaan satu 

dimensi. 

Kemudian langkah terakhir adalah interpreting the axes yaitu 

menafsirkan sumbu dimana peneliti dapat melihat pada posisi relatif 

dari objek dan dapat menyimpulkan mewakili apa atribut itu (Hair,dkk, 

2006:632-637). Pada penelitian ini menggunakan bantuan program 

SPSS. Kedua sumbu Y dan X dicari dengan bantuan analisis faktor 

 


