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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kuantitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 

2011:7). Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa penelitian kuantitatif lebih 

menekankan pada perhitungan secara statistik pada data dan kemudian barulah 

dari data statistik diambil suatu kesimpulan. 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasi ganda. Korelasi 

ganda merupakan istilah yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang 

hubungan dua variabel indepeden atau lebih dengan satu variabel dependen 

(Sugiyono, 2011:153). 
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B. Identifikasi Variabel 

Variabel adalah objek penelitian yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 2010:161), sedangkan (Sugiyono, 2011:38) menyatakan, 

variabel penelitian adalah suatu atribut / sifat / nilai dari orang, objek / kegiatan 

yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel 

yaitu, variabel terikat (Dependent Variabel) dan variabel bebas (Independent 

Variabel). Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011:39). Jadi variabel 

terikat, nilai-nilainya bergantung pada variabel lain dan biasanya disimbolkan 

dengan huruf Y. Variabel Terikat pada penelitian ini adalah Kepuasan 

Konsumen. 

2. Variabel Bebas (Independent Variabel)  

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependent variable) 

(Sugiyono, 2011:39). Variabel ini, nilai-nilainya tidak tergantung pada 

variabel lainnya dan biasanya disimbolkan dengan huruf X. Variabel Bebas 

pada penelitian ini adalah Citra merek (brand image) (X1) dan Persepsi 

Kualitas (perceived quality)(X2). 
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C. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat 

diamati. Proses pengubahan definisi konseptual yang lebih menekankan kriteria 

hipotetik menjadi definisi operasional disebut dengan operasionalisasi variabel 

peneliti (Azwar, 2007:74). Adapun definisi operasional dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Citra Merek (Brand Image ) 

Citra merek adalah bagaimana suatu merek produk dapat memengaruhi 

persepsi pandangan konsumen terhadap produk yang akan berpengaruh pada 

keputusan pembeli produk perusahaan tersebut. Adapun komponen citra merek 

(brand image), yaitu: atribut, keuntungan, dan sikap merek. 

Skor total dari citra merek akan menunjukan citra merek. Semakin tinggi 

skor maka semakin positif citra merek bagi individu. Demikian juga 

sebaliknya,semain rendah skor maka semakin negatif citra merek bagi individu. 
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2. Persepsi Kualitas (Perceived Quality) 

Cara pandang dan evaluasi yang dilakukan konsumen berdasarkan 

penilaian keseluruhan pengalaman antara apa yang diterima dan dialami 

dibandingkan dengan yang diharapkan. Adapun elemen-elemen persepsi kualitas, 

diantaranya: penalaran terhadap merek, pengenalan merek, dan perasaan terhadap 

merek. 

Skor total dari persepsi kualitas akan menunjukan persepsi kualitas. 

Semakin tinggi skor maka semakin positif persepsi kualitas bagi individu. 

Demikian juga sebaliknya, semakin rendah skor maka semakin negatif persepsi 

kualitas bagi individu. 

3. Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja produk yang dia rasakan dengan harapannya (Kotler 

dkk,2000). Adapun elemen-elemen kepuasan konsumen, antara lain:  expectation, 

perfomance, comparison, confirmation or disconfirmation, discrepancy. 

Skor total dari skala kepuasan konsumen akan menunjukkan kepuasan 

konsumen. Semakin tinggi skor maka individu akan semakin puas dengan produk 

yang ia gunakan. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah skor maka individu 

akan semakin tidak puas dengan produk yang ia gunakan. 

 

 

 

 



62 
 

 
 

D. Populasi dan Teknik Sampling 

D.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80). Populasi 

dalam penelitian ini adalah pengguna Jilbab Mahasiswi Aktif Universitas 

Muhammadiyah Gresik yang berjumlah 1259 mahasiswa dengan rincian sebagai 

berikut : 

Tabel 2. Jumlah Mahasiswi Aktif Semester Genap 2014-2015 

PROGRAM STUDI 
JUMLAH 

L P 

Agroteknologi  49 24 

Budidaya Perikanan 50 14 

Manajemen  290 309 

Akuntasi  111 326 

Pendidikan Matematika 42 123 

Pendidikan Bahasa Inggris 49 174 

PGSD 8 79 

PAI 26 26 

Teknik Industri 510 31 

Teknik Informatika 288 73 

Teknik Elektro 120 2 

Psikologi  46 78 

TOTAL 1589 1259 
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D.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi 

tersebut (Sugiyono, 2011:81). Teknik dalam pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Nonprobability Sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode Nonprobability Sampling  

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sampling Insidental yang teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang kebetulan bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang yang ditemui 

tersebut dipandang cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2012:85). Dikatakan 

cocok jika orang tersebut adalah mahasiswi aktif Universitas Muhammadiyah 

Gresik  

E. Teknik Pengumpulan Data 

E.1 Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Sugiyono 

(2011:142) mengungkapkan, kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab.  

Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode skala. Skala 

adalah suatu prosedur pengambilan data yang merupakan suatu alat ukur aspek 

afektif yang merupakan konstruk atau konsep psikologis yang menggambarkan 

aspek kepribadian individu. Penelitian ini menggunakan penskalaan model Likert.  
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 4 pilihan jawaban, peneliti 

berpendapat bahwa ada kelemahan dengan lima alternatif karena responden 

cenderung memilih alternatif yang ada ditengah (karena dirasa aman dan paling 

gampang karena hampir tidak berpikir) (Arikuntu, 2010:284). 

Tabel 3. Alternatif Skala Likert untuk mengukur Kepuasan Konsumen, 

Citra Merek dan Persepsi Kualitas 

No. 
Favorabel Unfavorabel 

Alternatif Nilai Alternatif Nilai 

1. Sangat Sesuai 4 Sangat Sesuai 1 

2. Sesuai 3 Sesuai 2 

4. Tidak Sesuai 2 Tidak Sesuai 3 

5. Sangat Tidak Sesuai 1 Sangat Tidak Sesuai 4 

 

Tabel 4. Blueprint Variabel Kepuasan Konsumen Sebelum Uji Coba 

No Indikator Fav Unfav Total 

1. Expectation    

 a. Harga 1,21 40,18 4 

 b. Bonus 3,23 38,20 4 

2. Performance     

 a. Kinerja produk 5,25 36,16 4 

 e. Jaminan  7,27 34,14 4 

3. Comparison     

 a. Membandingkan kinerja produk 

dengan harapan 
9,29 32,12 

4 

 b. Merasakan kelebihan penggunaan 

produk 
11,31 30,10 

4 

4. Confirmation/Disconfirmation    

 a. Berniat untuk menggunakan 

produk tsb kembali 
13,33 28,8 

4 

 b. Merasa puas dgn produk tsb 15,35 26,6 4 

5. Discrepancy    

 a. Merasa kecewa dgn produk 17,37 24,4 4 

 b. Mencari/beralih ke produk lain 19,39 22,2 4 

Total 40 
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Tabel 5. Blueprint Variabel Citra Merek Sebelum Uji Coba 

No. Indikator Fav Unfav Total 

1. Atribut    

 a. Atribut Produk    

 - Fitur produk 1,19 36,16 4 

 b. Atribut Non-Produk    

 - Kemasan 3,21 34,18 4 

2. Keuntungan     

 a.Keuntungan fungsional    

 - Permohonan kebutuhan dasar 5,23 32,14 4 

 - Ekonomis dan efisien 7,25 30,12 4 

 b.Keuntungan eksperiental    

 - Kepuasan sensori 9,27 28,10 4 

 - Pengekspresian diri/percaya diri 11,29 26,8 4 

 c. Keuntungan simbolik    

 - Nilai-nilai prestise 13,31 24,6 4 

 - Persetujuan sosial 15,33 22,4 4 

3. Sikap merek    

 - Evaluasi keseluruhan 17 2 4 

Total 36 

 

Tabel 6. Blueprint Variabel Persepsi Kualitas Sebelum Uji Coba 

No. Indikator Fav Unfav Total 

1. Penalaran terhadap merek 1,17,13,23 10,24,20,16,6 10 

2. Pengenalan merek 3,21,11 14,4 6 

3. Perasaan terhadap merek 5,19,15,25,9 8,26,22,18,2 10 

Total 26 

 

F. Validitas Alat Ukur 

Validitas merupakan keakuratan alat ukur sesuai dengan tujuan ukurannya 

(Azwar, 2008:51). Sedangkan tipe validitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah validitas isi. 

Azwar (2008:52) menjelaskan, validitas isi merupakan validitas yang 

diestimasi melalui pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional atau melalui 

Profesional Judgment. Pertanyaan yang dicari jawabannya dalam validitas ini 

adalah sejauh mana item-item tes mewakili komponen-komponen dalam 

keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur (aspek representasi) dan 
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sejauhmana item-item tes mencerminkan ciri sikap yang hendak diukur (aspek 

relevansi). 

Jenis validitas isi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Validitas 

Logic yang menunjuk pada kesesuaian isi tes dengan ciri-ciri atribut (indikator) 

yang hendak diukur sebagaimana telah ditetapkan dalam domain (kawasan) 

ukurannya (Azwar, 2008:53). Menurut Azwar (2008:54) kriteria pemilihan item 

berdasarkan korelasi Product Moment yang akan menghasilkan koefisiensi 

korelasi yang menyatakan besarnya validitas masing-masing item. Semua item 

yang mencapai koefisiensi korelasi minimal 0,30 daya pembedanya dianggap 

memuaskan atau valid sedangkan item yang memiliki nilai kurang dari 0,30 dapat 

diinterpretasikan sebagai item yang memiliki daya diskriminasi rendah (tidak 

valid). 

G. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas mengacu pada konsistensi atau keterpercayaan hasil ukur, 

yang mengandung makna kecermatan pengukuran (Azwar, 2008:29). Pengukuran 

yang tidak reliabel akan menghasilkan skor yang tidak dapat dipercaya karena 

perbedaan skor yang terjadi diantara individu lebih ditentukan oleh faktor eror 

(kesalahan) daripada faktor perbedaan yang sesungguhnya. 

Jenis reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reliabilitas 

Alpha Cronbach yang merupakan bagian dari statistik, biasanya digunakan 

sebagai penduga dari reliabilitas konsistensi internal dari satu skor tes untuk 

sampel. 
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Azwar (2008) menjelaskan Alpha Cronbach adalah perhitungan melalui 

bentuk skala yang dikenakan hanya satu kali pada sekelompok responden (single-

trial administration). Dengan menyajikan skala hanya satu kali, maka problem 

yang mungkin timbul pada pendekatan reliabilitas tes ulang dapat dihindari. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan uji statistik reliabilitas Alpha 

Cronbach untuk menganalisis instrument, dianggap reliabel jika memberikan nilai 

koefisien reliabilitas Alpha Cronbach > 0.70 (Uyanto, 2006:240). 

H. Teknik Analisis Data 

Proses pengumpulan data yang sudah dilakukan akan diperoleh sejumlah 

data kasar yang masih harus diolah dalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga 

dapat dibaca dan diinterpretasikan dengan mudah. Tujuan tersebut diperlukan 

suatu metode atau analisis data. 

Metode analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel 

dan jenis responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2012:207). Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik inferensial. 

Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

sampel, dan hasilnya digeneralisasikan (diinferensikan) untuk populasi dimana 

sampel di ambil. Statistik inferensial terdiri dari dua macam, yaitu: statistik 

parametrik dan non-parametrik (Muhid, 2010:2). Penelitian ini menggunakan 

statistik parametrik, karena data yang digunakan interval, dan diambil dari 

populasi yang berdistribusi normal (Muhid, 2010:2). 
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Peneliti ingin mengetahui untuk menguji hipotesis hubungan variabel 

bebas (X) yang meliputi citra merek (brand image) (X1) dan persepsi kualitas 

(perceived quality) (X2) dengan variabel terikat (Y) yaitu kepuasan konsumen. 

Oleh karena itu digunakan Analisis Korelasi Ganda. 

Nantinya peneliti menggunakan bantuan komputer program SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) 15.0 for Windows untuk mempermudah 

proses analisis data dalam pembuktian hipotesis. 


