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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Obyek dan Lokasi Penelitian 

 

3.1.1  Obyek Penelitian  

Obyek dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian sepatu Vans dengan melibatkan 

mahasiswa aktif di Kota Semarang yang menggunakan dan pernah 

membeli sepatu merek Vans secara pribadi.  

 

3.1.2  Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Universitas Katolik 

Soegijapranata, Universitas Diponegoro, Universitas Dian Nuswantoro, 

Universitas Islam Sultan Agung dan Universitas Negeri Semarang.  

 

 3.2  Populasi, Sampel dan Teknik Sampling  

 

3.2.1   Populasi 

Menurut Subagyo & Djarwanto (2005:93) populasi merupakan 

jumlah dari keseluruhan objek entah dalam satuan-satuan atau individu-

individu yang memiliki kualitas serta karakteristik terentu, dimana hal 

tersebut ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah para mahasiswa 

aktif yang pernah membeli secara pribadi dan menggunakan sepatu 

merek Vans sehingga dapat dikatakan mereka memiliki pengalaman 

dalam keputusan pembelian sebelumnya.  
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3.2.2   Sampel 

Sedangkan sampel menurut Subagyo & Djarwanto (2005:93) 

merupakan sebuah bagian dari keseluruhan populasi dimana 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut akan diselidiki. 

Seorang peneliti dapat mengambil sampel dari populasi tersebut apabila 

populasi yang ada terbilang besar, dan peneliti tidak dapat mempelajari 

berbagai hal yang ada pada populasi tersebut karena peneliti memiliki 

keterbatasan dalam waktu, dana serta tenaga. Berbagai hal yang telah 

didapat dari sampel tersebut, akan ditarik menjadi sebuah kesimpulan 

untuk populasi tersebut. Maka dari itu sampel yang diambil dari 

populasi tersebut dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. 

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa/i dari Universitas 

Katolik Soegijapranata sebanyak 30 responden, Universitas Dian 

Nuswantoro sebanyak 30 responden, Universitas Islam Sultan Agung 

sebanyak 30 responden, Universitas Diponegoro sebanyak 30 

responden, dan Universitas Negeri Semarang sebanyak 30 responden 

dimana total keseluruhan responden penelitian ini adalah 150 

responden. Dalam pengambilan sampel ini penulis menggunakan 

metode non-probability sampling, sebab dalam pemberian sampel tidak 

memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi yang dipilih untuk menjadi sampel. Sedangkan, untuk 

teknik pengambilan sampel menggunakan Pursposive Sampling yang 

merupakan teknik pengambilan sampel untuk tujuan atau karakteristik 

tertentu. Oleh sebab itu, ditentukan kriteria untuk menjadi responden 

dalam penelitian ini. Berikut adalah kriteria tersebut: 

a.  Mahasiswa Aktif dengan usia 18-23 tahun.  

b. Pernah menggunakan dan membeli Sepatu Vans secara pribadi minimal 

satu kali. 

c. Memiliki pengalaman membeli dan menggunakan sepatu Vans dalam 

kurun waktu tidak lebih dari 1 tahun yang lalu. 
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Jumlah sampel ditentukan dalam penelitian ini (analisis faktor) 

berdasarkan pada pernyataan S. Santoso (2015:58) yang dianjurkan adalah 

dengan rasio 10:1. Itu berarti untuk satu variabel seharusnya ada 10 sampel. 

Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah  jumlah variabel x 10. 

Jumlah sampel = Jumlah variabel x 10 

= 15 x 10  

= 150 

 

 3.3  Metode Pengumpulan Data 

 

3.3.1   Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer. 

Menurut  Umar (1997:43) Data primer merupakan data yang diperoleh 

melalui sumber pertama entah dari individu atau perorangan. Hasil yang 

diperoleh didapatkan dari hasil melalui pengisian kuesioner yang biasa 

dilakukan oleh peneliti. Dari data yang dikumpulkan tersebut, data 

kemudian diolah, dianalisis, dan kemudian dibuat kesimpulan secara 

sendiri.  

 

3.3.2   Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui 

metode kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan sebuah 

data dengan memberikan beberapa butir pertanyaan atau pernyataan 

secara tertulis kepada para responden. Kuesioner yang digunakan untuk 

mengumpulkan data menggunakan kuesioner online (googleform).  

Cara yang digunakan dalam mendapatkan calon responden yang 

akan dipilih yaitu menggunakan tiga cara, cara tersebut adalah : 
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1. Peneliti mendatangi kampus. 

Peneliti datang langsung ke beberapa kampus sesuai 

dengan daftar kampus yang dituju dalam penelitian, 

dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa responden 

sesuai dengan kriteria penelitian melalui pemberian 

pertanyaan terbuka. Kemudian responden tersebut 

mengisi link kuesioner yang diberikan peneliti melalui 

gadget-nya. Kampus tersebut adalah Universitas 

Katholik Soegijapranata, dan Universitas Diponegoro. 

2. Melalui chatting. 

Peneliti juga melakukan chatting secara personal ke 

beberapa calon responden mahasiswa yang dianggap 

berpotensi untuk menjadi responden dari kampus seperti 

Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Dian 

Nuswantoro, Universitas Negeri Semarang, serta 

beberapa responden Universitas Diponegoro, dan 

Universitas Katholik Soegijapranata. 

3. Melalui broadcasting. 

Setelah bertatap muka atau melakukan chatting dengan 

responden terkait. Peneliti meminta bantuan beberapa 

Mahasiswa yang telah mengisi form kuesioner tersebut 

untuk melakukan broadcasting link kuesioner yang telah 

disertai dengan beberapa persyaratan untuk menjadi 

responden dalam penelitian ini. Mahasiswa tersebut 

berasal dari Universitas Katholik Soegijapranata, 

Universitas Diponegoro, Universitas Dian Nuswantoro, 

Universitas Islam Sultan Agung, dan Univesitas Negeri 

Semarang. 

Sedangkan dalam pengumpulan responden, ada beberapa tahap 

yang dilakukan sebelum menentukan apakah responden tersebut 
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memenuhi kriteria untuk mengisi form tersebut. Berikut tahap-tahap 

pengumpulan responden : 

1. Responden diberikan pertanyaan terbuka melalui chatting 

, broadcasting, atau bertatap muka secara langsung 

mengenai usia yang masuk dalam kriteria (mahasiswa 

aktif dengan usia 18-23 Tahun), lalu pengalaman 

membeli secara pribadi dan menggunakan sepatu Vans 

minimal 1 kali, dan memiliki pengalaman membeli sepatu 

Vans dalam kurun waktu tidak lebih dari 1 tahun yang 

lalu untuk memenuhi kriteria – kriteria dalam menjadi 

responden. 

2. Setelah memenuhi kriteria tersebut, responden akan 

mendapatkan link untuk pengisian form melalui gadget 

mereka. dengan link untuk form tersebut adalah: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewnb59dh

LTRzoc8zBBEJf8-0a-

rx_hWMMEUBpxnrYqRlU3dw/viewform?usp=sf_link 

 

3.3.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

3.3.3.1 Validitas  

 

Uji Validitas merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk 

menguji suatu variabel apakah variabel tersebut valid atau tidak. 

Tujuan dari uji validitas adalah untuk mengetahui apakah variabel 

yang diukur benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh seorang 

peneliti. Variabel dalam suatu penelitian dapat dikatakan memiliki 

validitas yang tinggi apabila variabel tersebut mampu menjalankan 

fungsi ukurnya serta hasil ukur yang sesuai dengan tujuan awal dari 

pengukuran tersebut. Jika variabel tersebut valid, maka instrumen 

tersebut digunakan untuk mengukur sebuah sampel yang seharusnya 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewnb59dhLTRzoc8zBBEJf8-0a-rx_hWMMEUBpxnrYqRlU3dw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewnb59dhLTRzoc8zBBEJf8-0a-rx_hWMMEUBpxnrYqRlU3dw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewnb59dhLTRzoc8zBBEJf8-0a-rx_hWMMEUBpxnrYqRlU3dw/viewform?usp=sf_link
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diukur (Sugiyono, 2015:121) Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan alat bantu IBM SPSS Statistics 23  untuk uji validitas. 

Tabel 3.1  

Hasil Uji Validitas 

 

Variabel r Hitung r Tabel Keterangan 

X1 0,566 0,1603 Valid  

X2 0,527 0,1603 Valid 

X3 0,682 0,1603 Valid 

X4 0,169 0,1603 Valid 

X5 0,549 0,1603 Valid 

X6 0,619 0,1603 Valid 

X7 0,669 0,1603 Valid 

X8 0,337 0,1603 Valid 

X9 0,610 0,1603 Valid 

X10 0,350 0,1603 Valid 

X11 0,191 0,1603 Valid 

X12 0,300 0,1603 Valid 

X13 0,298 0,1603 Valid 

X14 0,623 0,1603 Valid 

X15 0,667 0,1603 Valid 

 

Dengan ketentuan Df = Jumlah responden – 2 ( Df= 150-2 = 

148) dan alpha 5% maka rtabel adalah 0,1603 serta dengan syarat  

apabila r hitung > r tabel maka item dalam kuesioner tersebut 

dinyatakan valid. Dapat dilihat pada Tabel 3.1. bahwa semua r hitung 

variabel dalam penelitian ini memiliki nilai lebih dari r tabel, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel dalam penelitian ini 

dinyatakan valid. Itu artinya instrumen tersebut memiliki ketepatan 



39 

 

sebagai alat ukur untuk melakukan fungsi ukurnya guna mengukur 

sebuah sampel yang seharusnya diukur.  

3.3.3.2 Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner. 

Instrumen yang dapat dikatakan reliabel atau handal adalah instrumen 

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, 

akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2015:121). Uji 

reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu  menguji 19 

pernyataan yang hasilnya valid. Dalam Uji reliabilitas ini, peneliti  

menggunakan alat hitung IBM SPSS Statistics 23 dengan metode 

Cronbach Alpha.  Hasil dari uji reliabilitas tersebut dapat dilihat pada 

tabel 3.2.  

Tabel 3.2 

Hasil Uji Reliabilitas  

 

 

 

 

 

 

Kuesioner dapat dikatakan reliable atau konsisten dengan apabila 

hasil koefisien Cronbach Alpha lebih dari 0,6 dan mendekati 1. 

Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini yang dapat dilihat dalam 

Tabel 3.2. menunjukkan bahwa hasil koefisien Cronbach Alpha 

yaitu sebesar 0,846. sehingga dapat dikatakan kuesioner dalam 

penelitian ini dinyatakan reliabel. Itu artinya keseluruhan 

kuesioner yang ada memiliki konsistensi dan ketepatan untuk 

mengukur sebuah sampel. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,846 15 
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3.4   Alat Analisis Data 

 

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang dipergunakan 

untuk menganalisis sebuah data yang pada penerapannya dilakukan 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keseluruhan data 

yang telah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang dapat berlaku 

untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2015:147). 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan skala likert, yaitu skala 

yang digunakan untuk mengukur pendapat, sikap serta persepsi 

seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial 

(Sugiyono, 2015:93). Dalam skala tersebut disajikan sejumlah 

pertanyaan dengan 5 skala untuk menunjukkan setuju atau tidak 

setujunya responden terhadap statement tersebut.  

a. Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) 

b. Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS) 

c. Skor 3 untuk Netral (N) 

d. Skor 4 untuk Setuju (S) 

e. Skor 5 untuk Sangat Setuju (SS) 

Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif digunakan untuk 

menganalisis pernyataan yang tertutup. Agar dapat dilakukan analisis 

deskriptif maka dibutuhkan adanya rentang skala. Rentang skala dapat 

ditentukan dengan rumus:  

RS  =  
(𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙)

𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
 

 

  =  
(5 − 1)

5
 

  =  0,8 
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Rumus tentang rentang skala diatas bertujuan untuk menentukan 

rentang skor terendah hingga skor tertinggi pada hasil penilaian 

responden yang menggunakan dan membeli secara pribadi produk 

sepatu Vans. 

Tabel 3.3 

 Rentang Skala 

Rentang Skala Kategori 

1,0 – 1,8  

1,8 – 2,6 

2,6 – 3,4 

3,4 – 4,2 

4,2 – 5,0 

Sangat Tidak sesuai 

Tidak sesuai 

Netral 

Sesuai  

Sangat sesuai 

 

Selanjutnya akan dilakukan pengujian dengan metode kuesioner 

yang dibagikan kepada responden untuk memberikan penilaian terhadap 

beberapa variabel. Kemudian, untuk mendapatkan hasil total skor 

dihitung melalui perkalian antara jumlah respoden yang memilih pada 

masing – masing jawaban (STS, TS, N, S dan SS) dengan nilai skor 

untuk masing – masing jawaban. Untuk mendapatkan hasil Rata – Rata 

diperoleh dari pembagian Total Skor dengan Jumlah Responden yaitu 

150 responden. Hasil Rata – Rata ditentukan melalui kategori pada 

Tabel 8.1 yaitu tabel Rentang Skala.  

Tabel 3.4  

Contoh Perhitungan Skor untuk 150 responden 

No Variabel Frekuensi Jawaban Total 

Skor 

Rata 

- rata 

Kategori 

STS TS N S SS 

1. Harga yang 

kompetitif 

0 15 25 65 45 590 3,9 Sesuai 

 Total 0 30 75 260 225 

2. Nyaman 

digunakan 

1 18 20 75 36 577 3,84 Sesuai 

 Total 1 36 60 300 180 
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3.4.2. Analisis Faktor 

Analisis faktor digunakan untuk menemukan ada atau tidaknya 

hubungan diantara sejumlah variabel yang saling independen antara satu 

dengan yang lain. Sehingga dapat dibuat beberapa kumpulan variabel 

dengan jumlah yang semakin sedikit dari jumlah variabel pada awalnya 

(S. Santoso, 2015:57). 

Pada dasarnya analisis faktor memiliki dua tujuan yaitu: 

1. Data Summarization 

Merupakan identifikasi mengenai adanya hubungan antar variabel yang 

dilakukan dengan uji korelasi. 

2. Data Reduction 

Proses dibuatnya variabel set baru yang disebut sebagai faktor untuk 

menggantikan sejumlah variabel tertentu setelah melakukan korelasi.  

 

Dalam analisis faktor, terdapat beberapa proses utama analisis 

faktor yang meliputi berbagai hal berikut: 

 

1. Menentukan apa saja variabel yang akan dianalisis. 

2. Menguji berbagai variabel yang telah ditentukan dengan menggunakan 

Bartlett Test of Sphericity serta pengukuran MSA (Measure of Sampling 

Adequacy). Pada tahap awal analisis akan dilakukan penyaringan 

terhadap sejumlah variabel yang nantinya akan didapat variabel – 

variabel yang telah lolos dari uji variabel sebelumnya. 

3. Setelah didapat sejumlah variabel yang memenuhi syarat, tahap 

selanjutnya berlanjut ke proses factoring. Proses tersebut akan 

mengekstrak satu atau lebih faktor dari berbagai variabel yang telah 

lolos pada uji variabel sebelumnya.  

4. Interprestasi atas faktor yang telah terbentuk, khususnya memberikan 

nama atas faktor yang terbentuk. Hal tersebut dianggap bisa mewakili 

variabel-variabel pada anggota faktor yang terbentuk. 
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5. Untuk mengetahui faktor apa yang paling berpengaruh dapat ditentukan 

dengan melihat pada presentase variance tertinggi dari berbagai faktor 

yang telah terbentuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


