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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

 

Menurut Kountur (2008), populasi adalah keseluruhan dari obyek yang 

akan diteliti. Sedangkan menurut Sujarweni (2015) populasi adalah keseluruhan 

jumlah yang terdiri atas  obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna 

smartphone Samsung. populasi yang dinamis (berubah-ubah jumlahnya) 

mengakibatkan jumlah populasi tidak dapat diketahui secara pasti. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti (Kountur, 2008). 

Pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan bahwa populasi yang ada 

sangat besar jumlahnya, sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh 

populasi yang ada. Apabila populasi tidak diketahui menurut Hair, Black, Babin, 

& Anderson (2010) merekomendasikan jumlah sampel minimal adalah 5 kali dari 

jumlah item pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Indikator dalam penelitian 

ini yang terdiri dari 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat berjumlah 16, sehingga 

total pertanyaan dalam penelitian ini adalah 16 pertanyaan, dengan demikian 

minimal ukuran sampel penelitian ini adalah 16 x 5 = 80. Oleh sebab itu, jumlah 

sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 80 pengguna smartphone 

Samsung. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel untuk tujuan tertentu saja dan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang 

ada pada responden (Sugiyono, 2014). Kriteria dalam pemilihan sampel yaitu 

pengguna smartphone Samsung yang berdomisili di Kota Semarang. 
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3.2. Metode Pengumpulan Data 

 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

 

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

primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya 

(Kountur, 2008). Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data tentang 

citra merek dan minat beli dari responden smartphone Samsung. 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah responden yang memenuhi kriteria 

penelitian, yaitu pengguna smartphone Samsung yang berdomisili di Kota 

Semarang. 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini data metode yang akan digunakan untuk 

mengumpulkan data ialah dengan cara membagikan kuesioner. Menurut Sugiyono 

(2014), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk menjawabnya. 

Kuesioner diberikan kepada 80 responden pengguna smartphone Samsung yang 

berdomisili di Kota Semarang. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan 

penyebaran kuesioner di gerai-gerai resmi smartphone Samsung Kota Semarang 

seperti gerai Samsung experience store yang ada di Ciputra mall, DP mall, serta 

Paragon mall yang dilakukan selama enam kali dalam waktu satu bulan dan juga 

melakukan penyebaran kuesioner kepada responden lain yaitu pengguna 

smartphone Samsung yang berdomisili di Kota Semarang yang merupakan 

kriteria dalam penelitian ini. 

Skala pengukuran data yang digunakan adalah Skala Likert. Menurut 

Sugiyono (2014), Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Responden diminta 

untuk mengisi setiap butir pertanyaan dengan skala 1 hingga 5 menggunakan 
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Skala Likert, dimana akan diberikan kriteria penilaian dalam suatu skor yaitu 1 

mewakili sangat tidak setuju dan 5 mewakili sangat setuju. Pemberian skor untuk 

setiap pilihan jawaban dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 

2) Jawaban Tidak Setuju diberi skor 2 

3) Jawaban Netral diberi skor 3 

4) Jawaban Setuju diberi skor 4 

5) Jawaban Sangat Setuju skor 5 

 

3.2.3. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 

a. Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2011) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid ketika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Penghitungan apakah kuesioner tersebut valid atau 

tidak didapat dari perbandingan r hitung dengan r tabel. Taraf kepercayaan yang 

digunakan yang digunakan adalah sebesar 5%. 

Alat yang digunakan untuk mengukur validitas dalam penelitian ini adalah 

metode korelasi Product Moment dari Pearson. Tingkat validitas diukur dengan 

cara membandingkan nilai r-hitung dengan nilai r-tabel untuk Degree of Freedom 

(df) = n – 2. Dikarenakan jumlah sampel adalah 80 (n=80) dan α = 0,05 maka 

diperoleh r tabel= 0,1852 dan ketentuan sebagai berikut : 

a. Apabila r hitung > r table (0,1852) = valid. 

b. Apabila r hitung < r table (0,1852) = tidak valid. 
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Tabel 3.1. Hasil Uji Validitas 

Variabel Item Indikator 
R 

Hitung 
R Tabel Keterangan 

Citra 

Merek 

(X) 

Daya tahan produk lama (awet) 0,745 0,1852 VALID 

Fitur bermanfaat 0,701 0,1852 VALID 

Fitur selalu diperbaharui 0,593 0,1852 VALID 

Percaya diri ketika menggunakan 0,556 0,1852 VALID 

Yakin smartphone terbaik di 

Indonesia 
0,703 0,1852 VALID 

Tingkat popularitas tinggi 0,581 0,1852 VALID 

Mudah mengenali smartphone 0,464 0,1852 VALID 

Mudah mengingat merek 

smartphone 
0,558 0,1852 VALID 

Harga relatif terjangkau 0,299 0,1852 VALID 

Pelayanan after sales baik 0,579 0,1852 VALID 

  Kecenderungan membeli 0,772 0,1852 VALID 

Minat 

Beli (Y) 

Cenderung merekomendasikan 

orang terdekat 
0,741 0,1852 VALID 

Memilih smartphone Samsung 

dibanding lainnya 
0,771 0,1852 VALID 

Selalu mencari informasi 0,780 0,1852 VALID 

Cenderung ingin mencoba 

smartphone terbaru 
0,692 0,1852 VALID 

Cenderung mengunjungi 

outlet/gerai 
0,751 0,1852 VALID 

 

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas terlihat bahwa seluruh nilai r-hitung dari tiap 

item-item pertanyaan pada setiap variabel lebih besar dari pada nilai r-tabel. Maka 

dapat disimpulkan bahwa kuesioner dalam penelitian ini adalah valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu (Ghozali, 2011). Adapun cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas 

kuesioner dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus koefisien Cronbach’s 

Alpha yaitu (Ghozali, 2011): 
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a. Apabila hasil koefisien Alpha (α) > taraf signifikansi 60% atau 0,6 

maka kuesioner tersebut reliabel. 

b. Apabila hasil koefisien Alpha (α) < taraf signifikansi 60% atau 0,6 

maka kuesioner tersebut tidak reliabel. 

Tabel 3.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

Citra Merek 0,765 RELIABEL 

Minat Beli 0,844 RELIABEL 

 

Berdasarkan Tabel 3.2. di atas, nilai Cronbach’s Alpha setiap variabel 

lebih besar dari pada 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner dalam 

penelitian ini adalah reliabel/handal. 

3.3. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data dilakukan dengan bantuan progam IBM SPSS statistic 

22. Teknik analisis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

3.3.1.  Analisis Deskriptif 

 

Analisis Deskriptif adalah teknik analisis dengan pendekatan yang 

menggunakan kalimat bentuk uraian yang dibuat dalam bentuk uraian yang 

didapatkan dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data yang 

diperoleh dirangkum dan ditabulasi meliputi tanggapan responden dan deskriptif 

statistik yang kemudian dijabarkan dengan melihat skala penilaian hasil 

tanggapan responden berdasarkan item kuesioner. 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

rangkuman statistik yang menunjukkan karakteristik responden dan rangkuman 

yang menunjukkan nilai mean/rata-rata tanggapan responden terhadap tiap 
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pertanyaan mengenai variabel dalam penelitian ini. Berdasarkan informasi 

tersebut, dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif akan memberikan uraian 

mengenai karakteristik responden dan menjelaskan bagaimana citra merek dan 

minat beli smartphone Samsung dalam benak konsumen. 

 

3.3.2. Analisis Regresi Linier Sederhana 

 

Regresi linier sederhana adalah didasarkan pada hubungan antara satu 

variabel tak bebas (Y) dihubungan dengan satu variabel bebas (X). Dalam 

penelitian ini analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel independen (citra merek) terhadap variabel 

dependen (minat beli). Perhitungan regresi linier sederhana ini dapat dihitung 

dengan menggunakan program komputer yaitu Statistical Package for Social 

Science (SPSS). 

Persamaan regresi linier sederhana yang dipakai adalah sebagai berikut: 

(Sugiyono, 2014) 

  Y  = α + b1X1 

Keterangan : 

Y  = minat beli smartphone Samsung 

α  = Konstanta regresi 

X1   = Citra merek smartphone Samsung 

b1  = Koefisien regresi atau angka arah (variabel bebas) 
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3.3.3. Uji t 

 

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan secara individu atau parsial 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011). 

Hipotesis: 

a. Ho : Citra merek tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

minat beli smartphone Samsung. 

b. Ha : Citra merek berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat beli 

smartphone Samsung 

Kriteria pengujiannya adalah : 

a. Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, α = 5% 

b. Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, α = 5% 

 

3.3.4. Koefisien Determinasi 

 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antar nol sampai satu (0<R²<1). Nilai R² yang kecil berarti 

kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). 

 

 

 

 

 


