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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi 

Populasi adalah kelompok individu yang dimana memiliki 

kemiripan dalam sebuah karakteristik, dan karaktersitik tersebut yang akan 

diteliti ke dalam sebuah keseluruhan subyek maupun obyek yang menjadi 

sasaran sebuah penelitian (Djarwanto dan Subagyo dalam Cahyono, 2005). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang pernah 

menggunakan jasa yang mengatur perhelatan acara pernikahan pada Satrio 

wedding & event organizer. Jumlah anggota populasi tidak bisa dihitung 

secara pasti, karena jumlah anggota populasi yang berflktuasi setiap waktu. 

 

3.2  Sampling dan Teknik Sampling 

Sampel adalah sebagian kecil dari sebuah populasi namun tidak 

semua elemen populasi membentuk sampel dalam sebuah penelitian 

(Sekaran, 2006). Sedangkan unit sampel adalah suatu elemen atau 

sekelompok elemen yang menjadi dasar untuk dipilih menjadi sebuah 

sampel. Dalam sampel ini diambil dari konsumen Satrio Wedding & Event 

Organzier pada jasa yang mengatur perhelatan acara pernikahan.  

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang akan 

digunakan dalam sebuah penelitian, dan terdapat beberapa teknik sampling 

yang dapat digunakan (Sugiyono, 2001). Pada penelitian ini, digunakan 

teknik non-probability sampling yaitu metode non acak yang memberikan 

kemungkinan yang tidak sama bagi setiap unsur dalam populasi untuk 

dipilih. Non-probability yang digunakan adalah purposive sampling. 

Sugiyono (2001) menyatakan bahwa purposive sampling adalah teknik 
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dalam penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Ciri-ciri tertentu 

dalam penelitian ini adalah orang-orang yang sudah pernah menggunakan 

Satrio Wedding & Event Organizer pada jasa yang mengatur perhelatan 

acara pernikahan. Dalam teknik sampling ini cara yang digunakan adalah 

memilih sampel yang berada di dalam kota Semarang sebanyak 25 sampel, 

data tersebut diambil dari data Satrio Management. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah data yang didapatkan bedasarkan langsung dari responden 

(Sekaran, 2006). 

Data primer ini berupa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian. Data primer ini diperoleh dari pihak yang pernah menggunakan 

jasa Satrio Wedding & Event Organizer khususnya pada jasa yang 

menggunakan jasa perhelatan acara pernikahan di kota Semarang 

3.3.2 Teknik Pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. 

Menurut Sugiyono (2010), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yaitu dengan cara memberikan responden dengan sebuah pertanyaan 

tertulis. Pertanyaan dalam kuesioner ini berupa pertanyaan terbuka yang 

dimana memberi kemungkinan seluas-luasnya kepada responden untuk 

menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam keputusan 

pemilihan. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengetahui 

apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian.  

Untuk langkah awal peneliti mencari data pribadi responden terlebih 

dahulu, lalu peneliti membuat kesepakatan dengan responden untuk 

bertemu dan menjelaskan maksud penelitian. Untuk responden yang 
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bersedia untuk ditemui secara langsung kuesioner ini akan disampaikan 

langsung kepada responden pada waktu dan tempat yang telah disepakati. 

Akan tetapi jika responden tidak bersedia diajak untuk bertemu, peneliti 

akan mengirimkan kuesioner via email atau pos dengan kesepakatan yang 

sudah ditentukan juga tentunya. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah Analisis 

Deskriptif. Analisi Deskriptif adalah metode analisis yang bersifat 

menggambarkan keterangan-keterangan dan penjelasan dari data yang 

sudah diperoleh. Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian. Data ini akan di sampaikan dalam bentuk tabel 

frekuensi untuk mengetahui faktor-faktor apa yang paling terpenting. 

Untuk faktor yang terpenting dalam pemilihan jasa Satrio Wedding 

& Event Organizer digunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk mengevaluasi sebuah data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang 

berlaku secara umum maupun keseluruhan (Sugiyono, 2014). Teknik 

statistik deskriptif yang digunakan adalah Modus. Modus adalah teknik 

penjelasan kelompok yang didasari oleh nilai yang sering muncul dalam 

kelompok tersebut (Sugiyono, 2007). Dalam hal ini faktor yang terpenting 

dalam keputusan pemilihan ditetapkan atas dasar faktor yang paling sering 

muncul (frekuensi terulang). 

 

 

 


