
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di 3 kampus yang di Yogyakarta, yaitu:

UII (Universitas Islam Indonesia), UGM (Universitas Gajah Mada), UPN

(Universitas Pembangunan Nasional).

3.2 Variabel Penelitian

3.2.1 Karakteristik Penggolongan Responden

Variabel penggolongan responden hanya dibatasi pada :

1. Jenis Kelamin

- Laki-laki

- Perempuan

2. Uang Saku/Penghasilan

- Kurang dari Rp 500.000

- Rp 500.000 - Rp 1.000.000

- Lebih dari Rp 1.000.000

3.2.2 Karakteristik Motivasi

Variabel motivasi mahasiswa di Yogyakarta dalam memilih

komputer rakitan terdiri dari:
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1. Harga

Merupakan tinggi nilai atau sejumlah uang yang diperlukan untuk

mendapatkan suatu produk.

2. Produk

Segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk dijual dan bertujuan

untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia.

3. Promosi

Suatu bentuk komunikasi yang menginformasikan suatu produk

yang bertujuan untuk mengarahkan tindakan pertukaran dalam

pemasaran.

4. Pelayanan

Segala sesuatu yang dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada

konsumen.

5. Distribusi

Kegiatan untuk menyalurkan suatu produk agar sampai ke tangan

konsumen.

3.3 Data dan Teknik Pengumpulan Data

Datadan teknik pengumpulan datadalam penelitian ini adalah :

3.3.1 Data

Data adalah sekumpulan keterangan-keterangan yang dapat

dipakai sebagai ukuran perhitungan dalam suatu penelitian. Dalam
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penelitian ini, data yang digunakan penulis adalah data primer. Data

primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung pada obyek

penelitian. Data dalam penelitian ini adalah: jenis kelamin, uang

saku/penghasilan, dan berbagai motivasi dalam marketing mix, yaitu

harga, produk, promosi, dan distribusi serta pelayanan.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah :

1. Survei dengan mempergunakan kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui penyebaran

daftar pertanyaan kepada obyek yang dituju yang disusun dengan

sedemikian rupa.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara

bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan

pencatatan secara cermat dan sistematik.
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3.4 Alat Pengumpul Data

3.4.1 Bentuk kuesioner

Memberikan daftar pertanyaan yang telah disusun kepada

responden untuk kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab oleh

responden.

3.4.2 Skala Likert

Pada skala likert ini, responden menjawab pertanyaan peneliti

dengan memberikan tanda silang (X) atau tanda ceklis (V) pada alternatif

jawaban yang telah disiapkan dengan lima kemungkinan yang tersedia.

Jawaban tersebut dibuat skala dan diberi skor nilai sehingga dapat diolah

sebagai data kuantitatif. Jawaban yang tersedia dibuat skala tingkatan

sebagai berikut:

• Sangat setuju = 5

• Setuju = 4

• Ragu-ragu = 3

• Tidak setuju = 2

• Sangat tidak setuju = 1

3.4.3 Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah

alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Data yang

digunakan untuk uji ini diambil dari 30 responden sebagai sampel awal
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untuk mengisi kuesioner. Dari hasil jawaban 30 responden tersebut

kemudian dihitung korelasinya. Pertanyaan akan dinyatakan valid

apabila r hitung lebih besar dari r tabel. Dari data yang digunakan

diperoleh r tabel sebagai berikut: df = 30 - 2 = 28, dengan tingkat

signifikasi 5% adalah 0,239. Hasil uji validitas dalam penelitian ini

dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Uji Validitas
Pertanyaan r hitung r tabel

1 0,518 0,239

2 0,752 0,239

3 0,856 0,239

4 0,592 0,239

5 0,762 0,239

6 0,706 0,239

7 0,467 0,239
Sumber: Data primer yang diolah (lampiran)

Dari tabel uji validitas di atas, maka dapat dilihat bahwa tujuh

pertanyaan yang diajukan kepada 30 responden dinyatakan valid karena

r hitung dari masing-masingpertanyaan lebih besar dari r tabel.

3.4.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil

suatu alat pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan. Dari hasil uji

reliabilitas untuk 30 responden diperoleh nilai alpha sebesar 0,7969 atau

mendekati angka 1, maka dapat disimpulkan bahwa derajat

reliabilitasnya kuat.
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3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah dari obyek penelitian dalam

suatu tempat. Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah

seluruh mahasiswa di Yogyakarta yang pernah membeli dan memiliki

komputer rakitan.

3.5.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini

adalah :

3.5.2.1 Sampel

Sampel adalah bagian yang menjadi obyek sesungguhnya

dari suatu penelitian. Sampel penelitian ini adalah sebagian

mahasiswa di Yogyakarta.

3.5.2.2 Teknik Pengambilan Sampel

Cara pengambilan sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah non probability sampling. Non

probability sampling adalah metode sampling yang tidak

memberi kemungkinan yang sama bagi setiap unsur dalam

populasi untuk dipilih sehingga dapat diambil kesimpulan atau

generalisasi yang berlaku bagi keseluruhan. Sedangkan metode

yang digunakan adalah convenience sampling, yaitu

melibatkan pengumpulan informasi dari anggota-anggota
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dimana informasi ini mudah didapat. Sampel yang akan

diambil dalam penelitian ini adalah 100 mahasiswa. Kemudian

tiap-tiap sampel yang dipilih tersebut diminta untuk mengisi

daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Adapun perincian

proporsi sampel untuk masing-masing karakteristik adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.2

Proporsi Sampel dari 3 Kampus yang adadi Yogyakarta
Kampus

UII

UPN

UGM

Jumlah Total

Sampel

50

25

25

100

Tabel 3.3

Proporsi Sampel berdasarkan Karakteristik Jenis Kelamin
Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

Jumlah Total

Sampel

67

33

100

Tabel 3.4

Proporsi Sampelberdasarkan Karakteristik Uang Saku/Penghasilan
Uang Saku/Penghasilan Per Bulan

Kurang dari Rp 500.000
Rp 500.000-Rp 1.000.000
Lebih dari Rp 1.000.000

Jumlah Total

Sampel

49

25

26

100
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3.6 Alat Analisis

Pada penelitian ini, datayang terkumpul dianalisis dengan menggunakan:

3.6.1 Analisis Deskriptif

Dalam menganalisa secara deskriptif, digunakan frekuensi

distribusi relatif yang membagi data dalam beberapa kelompok dan

dinyatakan atau diukur dalam prosentase. Dengan cara ini kita dapat

mengetahui kelompok mana yang paling banyak jumlahnya yaitu

ditunjukkan olehnilai prosentase yang palingtinggi.

3.6.2 Analisis Statistik

Analisis statistik adalah suatu analisis yang bersifat obyektif

dengan berdasarkan pada data berupa angka-angka. Dalam penelitian ini

analisis data yang digunakan adalah :

3.6.2.1 Analisis Rata-Rata

Analisis rata-rata digunakan untuk mengetahui motivasi

mahasiswa secara keseluruhan sekaligus mengetahui variabel

motivasi yang paling dominan. Variabel-variabel motivasi

yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga, produk,

promosi, pelayanan dan distribusi. Sedangkan jumlah butir

pertanyaan untuk tiap variabel motivasi adalah sebagai berikut:

variabel motivasi harga memuat 1 butir pertanyaan, variabel

motivasi produk memuat 3 butir pertanyaan, variabel motivasi

promosi memuat 1 butir pertanyaan, variabel motivasi
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pelayanan memuat 1 butir pertanyaan dan variabel motivasi

distribusi memuat 1 butir pertanyaan. Penentuan nilai rata-rata

motivasi mahasiswa secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Jumlah Total Motivasi

Jumlah Responden

Sedangkan untuk mengukur rata-rata nilai per variabel adalah

sebagai berikut:

Jumlah Skor Setiap Variabel

Jumlah Butir Pernyataan

Cara perhitungan skor dalam kuesioner adalah dengan

menggunakan skala Likert, yaitu : 5 untuk sangat setuju, 4

untuk setuju, 3 untuk ragu-ragu, 2 untuk tidak setuju dan 1

untuk sangat tidak setuju.

3.6.2.2 Anova (Analisys Of Variance)

Yaitu dengan pendekatan analisis One Way Anova dan Two

Way Anova. Dalam penelitian ini, anova digunakan untuk

menguji apakah ada perbedaan motivasi mahasiswa di

Yogyakarta dalam memilih komputer rakitan berdasarkan uang

saku/penghasilan.



Tabel 3.5

Data Penelitian

Responden X,

Harga

x2

Produk

x3

Promosi

X4
Pelayanan

x5

Distribusi

1

2

3

100

Total

Rata-rata

Tabel 3.6

Rancangan Analisis Rata-rata Motivasi
Per Variabel Berdasarkan Uang Saku/Penghasilan
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Uang Saku/Penghasilan
Jumlah

Responden x,

Harga

x2
Produk

x3
Promosi

X4

Pelayanan

x5
Distribusi

Kurang dari Rp 500.000
Rp 500.000-Rp 1.000.000

49

25

Lebih dari Rp 1.000.000 26

Jumlah Total 100



Tabel 3.7

Hasil Analisis dengan One WayAnova
Variasi SS df. MSS Fc

Kolom SSC (k-1) , SSC
Q2, - -

(Between Groups) "' (*-l) s2, MSSC

(MSSC) S22 MSSE

Error SSE k(n-l) .2 _ SSE
2 k(n-\)(Within Groups)

(MSSE)

Total SST nk-1

36

Keterangan13):

SS = Sum of Squares

df = degree of freedom (derajat kebebasan)

MSS = Mean Square

Fc = F hitung

Kriteria pengujian hipotesis:

Ho ditolak (berarti ada perbedaan motivasi konsumen mahasiswa

di Yogyakarta dalam memilih komputer rakitan berdasarkan uang

saku/penghasilan) jika signifikansi F hitung < 0,05. Sebaliknya Ho

diterima (berarti tidak ada perbedaan motivasi konsumen mahasiswa di

Yogyakarta dalam memilih komputer rakitan berdasarkan uang

saku/penghasilan) jika signifikansi F hitimg > 0,05.

13) Samsubar Saleh, Statistik Induktif, Edisi I, Cetakan Kedua, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1996,
hal 311.
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Tabel 3.8

Hasil Analisis dengan Two Way Anova
Variasi SS df. MSS Fc

Baris SSR (r-1) , SSR
S2, = = MSSR

r-1

S2i MSSR
FC, = —r- =

S23 MSSE

Kolom SSC (o-l) , SSC
S22 = = MSSC

c-\
S\ MSSC

Fc2 = —r- =
S23 MSSE

Error SSE (r-l)(c-l)
~2 SSR .wMp
~> (r-lXc-1)

Total SST(r.c-l)

Keterangan14):

SS = Sum of Squares

df = degree of freedom (derajat kebebasan)

MSS = Mean Square

Fc = F hitung

Kriteria pengujian hipotesis:

Ho ditolak (berarti ada perbedaan motivasi konsumen mahasiswa

di Yogyakarta dalam memilih komputer rakitan berdasarkan uang

saku/penghasilan) jika sienifikansi F hitung < 0>05. Sebaliknya Ho

diterima (berarti tidak ada perbedaan motivasi konsumen mahasiswa di

Yogyakarta dalam memilih komputer rakitan berdasarkan uang

saku/penghasilan) jika sienifikansi F hitung > 0,05.

14) Samsubar Saleh, Statistik Induktif, Edisi I, Cetakan Kedua, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1996,
hal 330.


