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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah wanita bekerja yang pernah 

berkunjung dan melakukan pembelian di Matahari Department store Paragon 

city mall Semarang. Sedangkan untuk lokasi Penelitian ini dilakukan di 

Matahari Department store Paragon city mall Semarang. 

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.2.1 Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan 

yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Umar, 2005:77). Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua orang yang pernah berkunjung dan 

melakukan pembelian  di Matahari Department store yang beradadi Paragon 

city mall Semarang. 

3.2.2 Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang mempunyai 

karakteristik  tertentu (Umar, 2005: 77). Sampel dalam penelitian ini adalah 

wanita bekerja yang pernah berkunjung dan melakukan pembelian di 

Matahari Department store Paragon City mall Semarang. 

3.2.3 Teknik Sampling  

 Munurut Sugiono (2008), sampel adalah bagian dari jumlah dan 
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karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang dipakai harus 

dapat mewakili dan mencerminkan populasi yang ada. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

metode non probability sampling dimana semua populasi tidak 

berkesempatan menjadi sampel, dengan tipe purposive sampling. Purposive 

sampling adalah cara pengambilan sampel yang membatasi pada ciri-ciri 

khusus seseorang yang memberikan informasi dan sesuai dengan yang 

diinginkan oleh peneliti. Sampel dalam penelitian ini memiliki kriteria 

sebagai berikut : 

1. Responden tinggal di kota Semarang 

2. Responden pernah berkunjung dan melakukan pembelian di Matahari 

Department store  Paragon city mall Semarang 

3. Responden tersebut seorang wanita yang telah bekerja dan memiliki 

penghasilan 

Dikarenakan jumlah populasinya tidak diketahui secara pasti maka 

untuk menentukan besarnya sampel yaitu dengan menggunakan rumus 

Unknown  Populations: (Frendy 2011:53) : 

Keterangan :  

n = Ukuran sampel  

Z = Tingkat keyakinan sampel yang dibutuhkan dalam penelitian, pada α = 

5% (derajat keyakinan ditentukan 95%) maka Z = 1,96  

μ =  Margin of error, tingkat kesalahan yang dapat ditolerir (ditentukan 10%). 
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Dengan menggunakan rumus diatas, maka diperoleh perhitungan 

sebagai berikut:  

 =  

 =  

  = 96,4 

  = 96,4 dibulatkan =100 responden. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah 

data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, 

seperti dari wawancara atau pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti 

(Umar, 2006). Dalam penelitian ini sumber data tersebut berasal dari 

kuesioner yang diberikan kepada responden. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kursioner secara langsung 

. kuesioner yang disebarkan berisi pertanyaan dan pernyataan mengenai 

Shopping Lifestyle (Gaya Hidup Berbelanja), Sales Promotion (Promosi 

Penjualan), dan Impulse Buying.Sumber data dari penelitian ini adalah 

wanita bekerja yang berkunjung dan melakukan pembelian di Matahari 

department store, Paragon city mall Semarang. 

 



 

32 

 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau 

kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan secara tertulis yang akan 

dijawab oleh responden penelitian, agar peneliti memperoleh data 

lapangan/empiris untuk memecahkan masalah penelitian dan menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan (Supardi, 2005:127).  

Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner 

tertutup. Kuesioner tertutup yaitu model pertanyaan dimana pertanyaan 

tersebut telah disediakan jawabannya, sehingga responden hanya memilih 

dari alternatif jawaban yang sesuai dengan pendapat atau pilihannya 

(Supardi, 2005: 133) 
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Tabel 3.1 

Penjabaran Kuesioner 

Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasonal 
Indikator Item Kuesioner 

Shopping 

Lifestyle(X1) 

Shopping lifestyle adalah 

ekspresi tentang lifestyle 

dalam berbelanja yang 

mencerminkan perbedaan 

status sosial. Cara kita 

berbelanja mencerminkan 

status, martabat, dan 

kebiasaan.Shopping 

lifestyle yang dimaksud 

adalah pada kategori 

fashion ( pakaian) (Betty 

Jackson dalam Japarianto, 

2011:33)  

1. Konsumen akan 

berbelanja pakaian yang 

ditawarkan melalui iklan 

2. Berbelanja  pakaian 

model terbaru ketika 

melihatnya 

3. Berbelanja  pakaian 

merupakan kebiasaan  

4. Melihat merek dan 

kualitas ketika 

berbelanja pakaian 

5. Berbelanja pakaian lebih 

dari satu merek 

6. Selalu menyisihkan 

uang untuk berbelanja 

pakaian 

7. Setelah memasuki 

shopping centre, 

konsumen cenderung 

memasuki toko pakaian 

 

1. Saya akan berbelanja pakaian 

yang ditawarkan melalui iklan  

 

2. Saya akan berbelanja pakaian 

model terbaru ketika melihatnya  

 

3. Berbelanja pakaian merupakan 

kebiasaan saya 

4. Ketika berbelanja pakaian  saya 

melihat merek dan kualitas 

 

5. Saya berbelanja pakaian lebih 

dari satu merek 

6. Saya selalu menyisihkan uang 

untuk berbelanja pakaian 

 

7. Setelah memasuki shopping 

centre, konsumen cenderung 

memasuki toko pakaian 
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Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasonal 
Indikator Item Kuesioner 

Sales Promotion 

(X2) 

Sales Promotion (Promosi 

Penjualan) didefinisikan 

sebagai rangsangan 

langsung yang ditujukan 

kepada konsumen untuk 

melakukan pembelian 

(Peter, J. Paul. Olson, 

Jerry. C. 1996: 181). 

1. Adanya kupon hadiah 

menarik 

 

2. Besarnya diskon atau  

potongan harga yang 

besar 

3. Rutinnya memberikan 

diskon atau potongan 

harga  

4. Pemberian voucher 

belanja  

5. Sering mencari 

informasi promo 

belanja pakaian  yang 

sedang berlangsung 

6. Adanya penawaran 

Buy one get one 

1. Saya mudah tertarik untuk 

berbelanja karena adanya kupon 

hadiah yang menarik 

2. Saya berbelanja  karena adanya 

diskon/potongan harga yang besar 

 

3. Saya tertarik berbelanja kaerna 

adanya diskon/potongan harga 

yang rutin 

4. Saya tertarik berbelanja  karena 

adanya pemberian voucher belanja. 

5. Saya sering mencari informasi 

mengenai promo belanja pakaian 

yang sedang berlangsung  

 

6. Saya berbelanja karena adanya 

penawaran “ Buy one get one”. 
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Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasonal 
Indikator Item Kuesioner 

Impulse Buying  (Y) Impulse buying merupakan 

keputusan yang emosional 

atau menurut desakan hati. 

Emosi dapat menjadi 

sangat kuat dan kadang 

kala berlaku sebagai dasar 

dari motif pembelian yang 

dominan. (Schiffman dan 

Kanuk 2007: 511) 

1. Melakukan  pembelian 

pakaian secara 

spontanitas 

2.   Membeli pakaian 

karena tertarik display 

produk di toko 

3.  Membeli  pakaian 

karena  keinginan  dan 

bukan karena desakan 

kebutuhan 

4.   Konsumen merasa tidak 

perlu berpikir panjang 

untuk membeli ketika 

mendapati pakaian yang 

menarik 

5.  Membeli pakaian diluar 

perencanaan karena 

adanya penawaran 

menarik. 

1. Saya melakukan pembelian  

pakaian secara spontanitas. 

 

2. Saya membeli pakaian karena 

tertarik display di toko. 

 

3. Saya membeli  pakaian karena  

keinginan  dan bukan karena 

desakan kebutuhan 

 

4. Saya merasa tidak perlu berpikir 

panjang untuk membeli ketika 

mendapati pakaian  yang menarik. 

 

 

5. Membeli pakaian diluar 

perencanaan karena adanya 

penawaran menarik 

 

 

 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 

 



 

36 

 

Tabel diatas merupakan item kuesioner yang akan dijawab oleh 

responden. Jawaban responden dari kuesioner akan diukur menggunakan 

skala pengukuran Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat seseorang, atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono,2010 : 132). Kriteria penilaian antar skor ini berdasarkan pada 5 

tingkatan (Sugiyono,2010 : 132).  

1. Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju)  1 

2. Jawaban TS (Tidak Setuju)  2 

3. Jawaban N (Netral)   3 

4. Jawaban S (Setuju)   4 

5. Jawaban SS (Sangat Setuju)  5 

Dan nilai terendah tiap pernyataaan – pernyataan adalah 1 (Sangat 

Tidak Setuju) , maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 

3.3.3 Instrumen Pengumpulan Data 

3.3.3.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuisoner (Ghozali 2011, h.53). Suatu kuisoner dikatakanvalid jika 

pertanyaan pada pertanyaan kuisoner mampu mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuisoner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan nilai r table untuk degree of 
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feedom d(f) = n – 2 dengan alphan 0,05. Jika r hitung lebih besar dari r 

table dan nilai  positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan 

valid. Untuk hasil analisis dapat dilihat pada output uji realibilitas pada 

bagian corrected item total correlation. Dalam pengambilan`keputusan 

untuk menguji validitas indikatornya adalah : 

a. Jika r hitung positif serta r hitung > r tabel maka butir atau variable 

tersebut valid. 

b. Jika r hit ung tidak positif dan r hitung < r tabel maka butir atau 

variable tersebut tidak valid. 

Tabel 3.2 

 Uji Validitas 

No Indikator r hitung r tabel Keterangan 

1 Shopping Lifestyle (X1)    

1. Konsumen akan 

berbelanja 

pakaian yang 

ditawarkan 

melalui iklan 

 

0,751 0,1966 Valid 

2. Berbelanja  

pakaian model 

terbaru ketika 

melihatnya 

 

0,766 0,1966 Valid 

3. Berbelanja  

pakaian 

merupakan 

kebiasaan  

 

0,755 0,1966 Valid 

4. Melihat merek 

dan kualitas 

ketika berbelanja 

pakaian 

 

0,729 0,1966 Valid 

5. Berbelanja 0,694 0,1966 Valid 



 

38 

 

No Indikator r hitung r tabel Keterangan 

pakaian lebih 

dari satu merek 

 

6. Selalu 

menyisihkan 

uang untuk 

berbelanja 

pakaian 

 

0,682 0,1966 Valid 

7. Setelah 

memasuki 

shopping centre, 

konsumen 

cenderung 

memasuki toko 

pakaian 

 

0,661 0,1966 Valid 

2 Sales Promotion (X2)    

1. Adanya kupon 

hadiah menarik 

 

0,887 0,1966 Valid 

2. Besarnya diskon 

atau  potongan 

harga yang besar 

 

0,828 0,1966 Valid 

3. Rutinnya 

memberikan 

diskon atau 

potongan harga  

 

0,812 0,1966 Valid 

4. Pemberian 

voucher belanja  

 

0,851 0,1966 Valid 

5. Sering mencari 

informasi promo 

belanja pakaian  

yang sedang 

berlangsung 

 

0,822 0,1966 Valid 

6. Adanya 

penawaran Buy 

one get one 

0,835 0,1966 Valid 

3 Impulse Buying (Y)    

1. Melakukan  0,641 0,1966 Valid 


