
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli sambal bawang adalah metode 

penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:14), metode penelitian kuantitatif 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada populasi atau 

sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. Metode penelitian ini menggunakan teknik exploratory factor 

analysis. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi Penelitian 

Populasi menurut Sugiyono (2015:117) adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang tetapi juga obyek dan benda-benda 

alam yang lain. Populasi yang akan diambil adalah warga Gresik. Jumlah populasi 

masyarakat Gresik pada tahun 2014 adalah 1.319.314 (BPS, 2014). 



3.2.2 Sampel Penelitian 

 Sampel menurut Sugiyono (2015:118) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Bila populasi yang akan diambil 

oleh penulis adalah populasi dalam jumlah besar dan penulis tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, maka penulis bisa menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi tersebut, tetapi sampel yang diambil dari 

populasi harus bisa mewakili populasi. Kriteria sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah orang yang telah mencoba sambal bawang buatan 

penulis. 

 

3.2.3 Teknik Penarikan Sampel  

 Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non 

probability sampling. Menurut Sugiyono (2015:122), non probability sampling 

adalah teknik penarikan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis 

non probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling 

insidental. Sampel insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan penulis dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 

dan sesuai dengan kriteria sebagai sumber data. Dalam penelitian ini digunakan 

perhitungan sampel menurut Rumus Slovin (Sugiyono, 2011:37): 

 

 



  
 

     
 

(3.1) 

Keterangan: 

n: ukuran sampel 

N: ukuran populasi 

e: kelonggaran ketidak telitian atau derajat toleransi  

 Jumlah populasi ini merupakan ukuran populasi (N) daam rumus slovin. 

Derajat toleransi yang ditentukan sebesar 0,1% didapat berdasarkan akurasi 

sebesar 90% dikurangi dengan 100%, sehingga memberikan hasil jumlah sampel 

penelitian minimal 99,99 atau sama dengan 100. Berikut adalah perhitungan 

sampel dengan rumus Slovin. 

  
         

                  
       

(3.2) 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

 Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert 

sebagai pengukuran variabel. Menurut Sugiyono (2012:134) skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Rentang skala yang digunakan mulai 

dari sangat tidak setuju (STS) sampai dengan sangat setuju (SS). 

 

 



 Adapun pilihan jawaban responden sebagai berikut: 

1. Nilai STS mewakili jawaban sangat tidak setuju. 

2. Nilai TS mewakili jawaban tidak setuju. 

3. Nilai S mewakili jawaban setuju. 

4. Nilai SS mewakili jawaban sangat setuju. 

Menurut Ayuningtias dan Ekawati (2015:61) pilihan netral ditiadakan 

untuk mencegah tidak validnya suatu data. Maka dari itu penulis meniadakan 

pilihan netral dalam kuesiaoner ini dikarenakan akan terjadi bias apabila banyak 

yang menjawab atau memilih pilihan netral. 

Tabel 3.1 Skor Skala Likert Empat Kategori Respon 

Jawaban Bobot Penilaian 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Setuju (S) 3 

Sangat Setuju (SS) 4 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

1.3.1 Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui prosedur yang sistematis 

dan secara efisien dapat dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan 

realistis. Adapun prosedur yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan 

Pengambilan data diperoleh dengan membaca dan mempelajari literatur 

yang ada kaitanya dan mampu mendukung penelitian ini. 



 

2. Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2012:162) kuesioner adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang efisien jika penulis tahu dengan pasti 

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang tidak bisa diharapkan dari 

responden. 

Kuesioner yang dilakukan penulis dalam penelitian ini berbentuk tertutup 

atau terstruktur, yaitu kuesioner yang berisi pertanyaan dan dilengkapi dengan 

jawaban. Selanjutnya, penulis akan meakukan penyebaran angket kuesioner 

setelah data terkumpul sesuai dengan sampel penelitian, data tersebut diolah 

unutuk diidentifikasi dan dibandingkan dengan teori yang ada, kemudian penulis 

menarik kesimpulan. 

 

1.4 Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2012:332) menyatakan bahwa Analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, pencatatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Sumber data menurut 

Sugiyono (2012:137) dibagi menjadi dua yaitu: 

 

 



1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti. 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Pengumpulan data primer dilakukan dengan pembagian 

kuesioner. 

 

2. Data Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 

Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu 

mengambil data dari buku-buku literatur dan jurnal-jurnal. Studi kepustakaan 

dilakukan guna memperoleh teori-teori untuk dijadikan sebagai landasan teori 

yang kemudian dapat digunakan untuk menganalisis, menilai, dan 

menyimpulkan masalah yang akan dibahas serta membantu dalam 

pengambilan keputusan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

1.4.1 Uji Validitas 

Menurut Riduwan dan Sunarto (2015:348) validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukan tingkat kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 

mempunyai validitas yang tinggi dan sebaliknya bila tingkat validitasnya rendah 

maka instrumen tersebut kurang valid. Berdasarkan definisi di atas, maka validitas 

dapat diartikan sebagai suatu pengukuran yang berkaitan dengan tingkat 

pengukuran sebuah alat uji yaitu kuesioner dalam mengukur sesuatu yang 



diinginkan pengukur untuk mengetahui kebenarannya. Uji validitas dalam 

penelitian ini menggunakan metode product moment pearson, dimana tolak ukur 

nilai kesalahan yang dapat ditolerir adalah a=5%, serta sig < 5% maka dinyatakan 

valid, begitu pula sebaliknya. 

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas 

Indikator Signifikasi Keterangan 

X1 0,000 Valid 

X2 0,036 Valid 

X3 0,000 Valid 

X4 0,000 Valid 

X5 0,000 Valid 

X6 0,000 Valid 

X7 0,013 Valid 

X8 0,001 Valid 

X9 0,000 Valid 

X10 0,000 Valid 

X11 0,000 Valid 

X12 0,000 Valid 

X13 0,000 Valid 

X14 0,000 Valid 

X15 0,000 Valid 

X16 0,015 Valid 

X17 0,000 Valid 

X18 0,028 Valid 

X19 0,082 Tidak valid 

X20 0,000 Valid 

X21 0,000 Valid 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 Berdasarkan Tabel 3.2 menunjukkan bahwa X1 hingga X18, X20 dan X21 

memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan valid, 

sedangkan X19 memiliki nilai signifikan 0,082 dimana nilai  tersebut lebih dari 

0,05 sehingga X19 dinyatakan tidak valid. Hasil uji validitas yang telah dilakukan 

penulis yang disebarkan menggunakan kuesioner online  kepada 31 responden. 

 



1.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji realibilitas adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 

2014:121). Menggunakan reliabilitas internal, yaitu mencobakan instrumen sekali 

saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu (Sugiyono, 

2016:131). Penulis menggunakan model Coefficient Alpha atau Cronbach’s 

Alpha, yaitu apabila alpha nilainya lebih dari 0,6, maka hasil data kuesioner 

tersebut bisa dikatakan reliable. 

Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.922 21 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 Berdasarkan Tabel 3.3 menunjukkan bahawa hasil pengujian pada 

masing–masing indikator memiliki cronbach’s alpha di atas 0,60 sehingga semua 

indikator dinyatakan reliabel. Dari hasil validitas dan uji reliabilitas yang telah 

dikemukakan penulis, maka hanya X19 yang tidak akan digunakan kembali dalam 

isi kuesioner yang dibagikan kepada 100 responden. 

 

1.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis faktor atau 

EFA. Menurut Usman dan Sobari (2013:34) analisis faktor dapat didefinisikan 

sebagai mereduksi variabel dengan cara kerjanya mengumpulkan variabel yang 

berkorelasi ke dalam satu atau beberapa faktor, di mana antara satu faktor dengan 



faktor yang lain saling bebas atau tidak berkorelasi. Rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 
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(3.3) 

Keterangan: 

i = 1, 2, 3, ..., p 

j = 1, 2, 3, ..., p 

r
2

ij = Koefisien korelasi sederhana dari variabel idan j 

a
2

ij = Koefisien korelasi parsial dari variabel i dan j 

 Jika nilai KMO yang didapat lebih rendah dari 0,5, maka tidak perlu lagi 

dilakukan analisis faktor. Menurut Statistikian.com (2014) ada beberapa proses 

analisis faktor adalah: 

1. Merumuskan masalah meliputi beberapa faktor, yaitu: 

a. Tujuan analisis faktor harus dispesifikasi. 

b. Variabel yang akan dipergunakan di dalam analisis faktor harus 

dispesifikasi berdasarkan penelitian sebelumnya, teori dan 

pertimbangan dari penulis. 

c. Pengukuran variabel berdasarkan skala interval atau ratio. 

d. Banyaknya elemen sampel (n) harus cukup atau memadahi. 

2. Menyusun matriks korelasi  

Dalam penelitian ini indikator operasional terdiri dari x1 hingga x21. Penulis 

menggunakan metode Kiser-Meyer Olkin (KMO). Metode ini paling sering 



digunakan unutk melihat syarat kecukupan data untuk analisis faktor. Metode 

ini mengukur kecukupan sampling secara menyeluruh dan mengukur 

kecukupan sampling untuk setiap indikator. 

3. Ekstrasi faktor 

Ekstrasi faktor adalah suatu metode yang digunakan untuk mereduksi data 

dari beberapa indikator untuk menghasilkan faktor yang lebih sedikit yang 

mampu menjelaskan korelasi antara indikator yang diobservasi. 

4. Merotasi faktor 

Rotasi faktor ini diperlukan jika metode ekstrasi faktor belum menghasilkan 

komponen faktor utama yang jelas. Tujuan dari rotasi faktor ini agar dapat 

memperoleh struktur faktor yang lebih sederhana agar mudah 

diinterpretasikan. 

5. Interpretasikan faktor 

Interpretasi faktor dapat dilakukan dengan mengetahui variabel-variabel yang 

membentuknya. Interpretasi dilakukan dengan judgment. Karena sifatnya 

subyektif, hasil bisa berbeda jika dilakukan oleh orang lain. 

 


