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BAB III 
METODE PENELITIAN 

A. Identifikasi Variabel Penelitian  

Dalam penelitian ini variable-variabel yang digunakan adalah : 

 1. Variabel Tergantung  : Keputusan Menggunakan Jasa Romanza 

Wedding Organizer 

 2.   Variabel Bebas          : Citra Perusahaan 

                                             : Persepsi Harga  

 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Keputusan Menggunakan Jasa Romanza Wedding Organizer 

Keputusan menggunakan jasa  Romanza wedding organizer adalah 

memilih salah satu di antara banyak alternatif pilihan yang ada untuk 

mendapatkan kemudahan dan pelayanan dengan memberikan sejumlah 

uang sebagai pembayaran atas jasa yang digunakan.  

2. Citra Perusahaan  

Citra perusahaan adalah seluruh keyakinan-keyakinan, gambaran-

gambaran, dan kesan-kesan dari pelanggan atas sebuah perusahaan.  

3. Persepsi Harga  

Persepsi harga  dapat diartikan sebagai cara pandang kosumen atau 

penafsiran konsumen terhadap harga yang ditawarkan oleh pihak jasa 

yang akan mempengaruhi perilaku yang akan dipilih. 
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C. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk 

diselidiki. Menurut Hadi (2002, h.70), populasi adalah sejumlah 

individu yang memiliki ciri-ciri atau sifat yang sama dalam suatu 

generalisasi yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Populasi 

pada penelitian ini adalah pengguna jasa Romanza wedding organizer 

di Semarang selama 6 bulan terakhir. 

 

2. Pengambilan Sample 

Teknik pengambilan sample yang digunakan adalah dengan 

metode Sampling Random Sederhana (Simple Random Sampling). 

Ciri utama sampling ini adalah setiap unsur dari keseluruhan populasi 

mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Dalam penelitian ini 

caranya adalah dengan menggunakan undian. Keuntungannya adalah 

anggota sample mudah dan cepat diperoleh. Kelemahannya ialah 

kadang-kadang tidak didapatkan data yang lengkap dari populasinya.  

 

D. Metode Pengambilan Data 

1. Metode Skala 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode skala.  Penskalaan atau scalling merupakan suatu 

prosedur penempatan karakteristik objek pada titik-titik tertentu 

sepanjang suatu kontinum. Sedangkan kontinum adalah deretan angka 

yang berurutan sepanjang suatu garis lurus (Azwar, 2000, h.97). 
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Prosedur penskalaan psikologis dapat digunakan apabila atribut yang 

diukur bukan atribut fisik melainkan atribut psikologis yang memang 

tidak mungkin untuk ditimbang dengan menggunakan skala fisik. 

 

2. Blue Print 

 Skala yang disajikan yaitu dalam bentuk pilihan jawaban dan 

terbagi menjadi 2 jenis item, yaitu item yang mendukung atau 

favorable dan item yang tidak mendukung atau unfavorable, yang 

masing-masing terdiri dari empat kategori jawaban yaitu sangat sesuai 

(SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS).  

  Dalam penelitian ini ada 3 macam skala yang akan digunakan, 

yaitu skala keputusan menggunakan jasa Romanza Wedding 

Organizer, skala citra perusahaan, maupun skala persepsi harga. 

Pembobotan pada ketiga skala sama , yaitu dalam item favorable skor 

yang diberikan adalah skor 4 untuk jawaban sangat sesuai (SS), skor 3 

untuk jawaban sesuai (S), skor 2 untuk jawaban tidak sesuai (TS), dan 

skor 1 untuk jawaban sangat tidak sesuai (STS). Sedangkan item 

unfavorable diberikan skor 4 untuk jawaban sangat tidak sesuai (STS), 

skor 3 untuk jawaban tidak sesuai (TS), skor 2 untuk jawaban sesuai 

(S), dan skor 1 untuk jawaban sangat sesuai (SS).  

a. Skala Keputusan Menggunakan Jasa Wedding Organizer 

Skala ini bertujuan mengungkap keputusan menggunakan jasa 

pada pengguna jasa wedding organizer dengan menggunakan tiga 

aspek yaitu rational, emosional, dan behavioral.  
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  Skala ini terdiri dari 30 item yang dibuat dalam pernyataan 

favorable dan unfavorable. Nilai yang tinggi pada skala ini 

menunjukkan pengambilan keputusan menggunakan jasa wedding 

organizer yang tinggi, dan sebaliknya. 

Tabel 1 
Blue Print Skala Keputusan Menggunakan Jasa Wedding Organizer 

No. Aspek  Favorable Unfavorable Jumlah 
Item 

1.  
2. 
3. 

Rational 
Emosional 
Behavioral 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

10 
10 
10 

 Jumlah 15 15 30 
 

b. Skala Citra Perusahaan 

   Skala ini bertujuan untuk mengungkap citra perusahaan 

dengan menggunakan 6 antara lain aspek komunikasi fisik, 

pengalaman, informasi, pelayanan personal, suasana, dan acara. 

   Skala ini terdiri dari 32 item yang dibuat dalam pernyataan 

favorable dan unfavorable. Nilai yang tinggi pada skala ini 

menunjukkan semakin baik citra perusahaan dan sebaliknya. 

Tabel 2 
Blue Print Skala Citra Perusahaan  

No. Aspek  Favorable Unfavorable Jumlah
Item 

1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Komunikasi fisik 
Pengalaman 
Informasi 
Pelayanan personal 
Suasana 
Acara 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

8 
8 
8 
8 
8 
8 

  24 24 48 
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 c. Skala Persepsi Harga  

Skala ini mengungkap persepsi harga dengan menggunakan 

tiga aspek yaitu seleksi, pengorganisasian, dan interpretasi. 

   Skala ini terdiri dari 30 item yang dibuat dalam pernyataan 

favorable dan unfavorable.  

   Semakin tinggi skor yang diperoleh menandakan semakin 

positif persepsi harga dan sebaliknya . 

Tabel 3 
Blue Print Skala Persepsi Harga 

No. Aspek  Favorable Unfavorable Jumlah
Item 

1.  
2. 
3. 

Seleksi 
Pengorganisasian 
Interpretasi 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

10 
10 
10 

  15 15 30 
 

E. Uji validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Menurut Azwar (2000, h. 5), validitas menunjuk pada ketepatan 

dan kecermatan tes dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Suatu 

tes dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi bila tes tersebut 

menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai 

dengan maksud dan tujuan diadakannya tes tersebut. 

Adapun salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui 

validitas item adalah dengan mengkorelasikan antara skor yang 

diperolah pada masing-masing item dengan skor totalnya. Sedangkan 

hubungan antara skor item dan skor total dinyatakan dalam suatu 

indeks angka yang disebut “koefisien korelasi”, yang didapat dengan 
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rumus korelasi Product Moment menggunakan Statistical Packages 

for Social Sciences (SPSS) versi 13.0 

Namun, setelah koefisien korelasi tersebut diperoleh, maka harus 

dikoreksi atau diuji ulang dengan tujuan untuk menghindari 

overestimate yang disebabkan karena skor item ikut serta sebagai 

komponen skor total dan akan menyebabkan koefisien korelasi 

menjadi lebih besar. Hal ini dapat diatasi dengan teknik analisis Part 

Whole  menggunakan bantuan program  Statistical Packages for 

Social Sciences (SPSS) versi 13.0 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat 

ukur dapat memberikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya 

atau diandalkan. Item-item yang dianalisis dalam reliabilitas adalah 

item-item yang valid saja, oleh karena itu analisis reliabilitas 

dilakukan setelah analisis validitas item. 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Alpha Cronbach melalui bantuan program komputer Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) versi 13.0 

 

F. Metode Analisis Data 

 Dari data yang diperoleh supaya dapat ditarik suatu kesimpulan 

maka data tersebut harus diolah dan dianalisis. Dalam penelitian ini 

untuk menganalisis data dilakukan dengan uji secara kuantitatif, dengan 

menggunakan metode statistik. Metode analisis data yang digunakan 
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disesuaikan dengan banyaknya variabel yang diteliti baik variabel bebas 

maupun variabel tergantung. 

1. Analisis Data untuk Hipotesis Mayor 

 Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis dengan 

teknik statistik yaitu analisis Regresi dua prediktor menggunakan 

bantuan program komputer Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS) versi 13.0 

2. Analisis data untuk Hipotesis Minor  

 Untuk menganalisis dua buah hipotesis minor, digunakan 

analisis korelasi Product Moment dengan Statistical Packages for 

Social Sciences (SPSS) versi 13.0 
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