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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Warung Kopi Saring Pak.Su di Kecamatan 

Dampit Kabupaten Malang. Metode penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja 

(purposive) dengan pertimbangan Warung Kopi yang terletak di salah satu pusat 

perbelanjaan di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Namun warung Kopi 

Saring Pak.Su ini bisa dikatakan kurang strategis karena tempatnya kecil dan 

tersembunyi, akan tetapi mampu bersaing dengan warung kopi lain di sekitarnya 

dan mempunyai produk unggulan. Banyak konsumen dari berbagai kalangan untuk 

ngopi di Warung Kopi Saring Pak.Su hanya untuk sekedar berkumpul canda tawa 

dan transaksi bisnis legal bersama rekan dan kerabat. 

3.2 Metode Penentuan Responden 

Metode penentuan responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Accidental Sampling. Accidental Sampling dilakukan dengan cara memperoleh 

data dari sekumpulan populasi. Cara memperoleh data untuk sampel tersebut 

dengan cara Insidental atau secara kebetulan saja dengan tidak menggunakan 

perencanaan tertentu. Sampel accidental adalah sampel yang diambil dari siapa saja 

yang kebetulan ada (konsumen). Setiap konsumen warung kopi bebas dipilih 

sebagai responden tetapi terlebih dahulu harus lulus tahap Screening.  

Ukuran sampel yang akan digunakan pada penelitian ini, menurut Fraenkel 

dan Walen (1993:92) dalam Widayat (2004:105) menyarankan bahwa besarnya 
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sampel minimum untuk penelitian deskriptif sebanyak 100, penelitian korelasional 

sebanyak 50, penelitian kausal perbandingan 30 per group, dan untuk penelitian 

eksperimental sebanyak 30 atau 15. Berdasakan teori diatas maka peneliti 

mengambil sampel untuk penelitian ini sejumlah 100 responden. 

3.3 Metode Pengambilan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan  sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumber datanya yaitu konsumen dan Pak.Su selaku pemilik warung 

kopi saring agar tercapainya ujuan penelitian ini. Metode pengambilan data pada 

penelitian ini antara lain : 

a. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan satu daftar pertnyaan berupa formulir yang diajukan 

kepada responden untuk mendapat jawaban terkait dengan masalah 

penelitian. Kuesioner yang diajukan berupa identitas pribadi 

responden (nama, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status) dan 

alasan memilih ngopi di Warung Kopi Saring “Pak.Su”. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih. 

Percakapan terjadi antara si pewawancara dengan narasumber baik 

secara langsung maupun jarak jauh dengan maksud untuk menggali 

informasi. Dalam wawancara ini data yang ingin diketahui adalah 

mengenai alasan memilih ngopi di Warung Kopi Saring “Pak.Su”. 
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Data sekunder yaitu data atau fakta yang secara tidak langsung diperoleh melalui 

dokumen, laporan, arsip, literatur, internet, dan hasil pengamatan lain yang terkait 

dengan penelitian. 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga doperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2007). Variabel dalam penelitian 

ini meliputi Produk (Product), Harga (Price), Promosi (Promotion), Tempat 

(Place). 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini, digunakan metode analisis 

Deskriptif Kualitatif. Metode analisis Deskriptif Kualitatif yaitu metode dengan 

memberikan gambaran, uraian secara mendetail berdasarkan pada data yang ada. 

Metode ini berguna untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh 

bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian kopi saring di warung kopi saring 

Pak.Su Kecamatan Dampit Kabupaten Malang berdasarkan hasil dari wawancara 

dan perolehan kuesioner. 

 

 

 

 

 

 


