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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di kota Malang 

yaitu tepatnya di Universitas Muhamadiyah Malang (UMM). Metode 

penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja (purposive). Dasar dari 

penentuan tempat tersebut adalah karena kota Malang merupakan salah satu 

kota besar di Jawa Timur yang memiliki banyak tempat pendidikan 

khususnya UMM. Universitas Muhamadiyah Malang sendiri memiliki 3 

kampus yaitu kampus 1 yang terletak di Jl. Bandung No. 1 Malang, Jawa 

Timur , kampus 2 yang terletak di Jl. Bendungan Sutami 188A Malang,  Jawa 

Timur, dan kampus 3 yang terletak di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, 

Jawa Timur. Penentuan lokasi penelitian ini tepatnya pada kampus 2 dan 

kampus 3 UMM karena sasaran responden dalam penelitian ini hanya pada 

mahasiswa strata satu (S1) dan letak kampus untuk mahasiswa UMM strata 

satu (SI) hanya pada kampus 2 dan kampus 3 UMM. 

 

3.2 Metode Penentuan Responden 

Pengambilan sampel dilakukan dengan kuota sampling, mengelompokkan 

jumlah populasi dalam hal ini populasi mahasiswa progam sarjana (S1) 

dikelompokkan dalam fakultas yang ada di Universitas Muhamadiyah 

Malang. Telah diketahui bahwa Universitas Muhamadiyah Malang progam 

sarjana (S1) mempunyai 10 fakultas yang terdiri dari: 

1. Fakultas Pertanian-Peternakan (FPP) 

2. Fakultas Teknik (FT) 

3. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)  

4. Fakultas Hukum (FH) 

5. Fakultas Psikologi (FPSI) 

6. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) 

7. Fakultas Agama Islam (FAI) 

8. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

9. Fakultas Kedokteran (FK) 
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10. Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) 

Tabel 1.Fakultas, DPP, jumlah mahasiswa aktif semester genap 2017. 

No. Fakultas DPP (Rp.) ∑ Mahasiswa 

1. Kedokteran 140.000.000 841 

2. Ilmu Kesehatan 27.500.000 2324 

3. Ekonomi dan Bisnis 24.750.000 5048 

4. Teknik 22.000.000 5064 

5. Ilmu Sosial dan Politik 21.450.000 4723 

6. Psikologi 19.800.000 1491 

7. Hukum 19.250.000 1678 

8. Keguruan dan ilmu 

pendidikan 

14.850.000 4800 

9. Agama Islam 14.300.000 1106 

10. Pertanian dan Peternakan 11.000.000 3303 

∑ 30378 

Sumber: Biro Administrasi Akademik UMM, 2017. 

Berdasarkan tabel 1 diatas peneliti mengkelompokkan strata fakultas 

berdasarkan besarnya DPP (Dana Pengembangan Pendidikan). Fakultas strata 

teratas atau strata 1 adalah FK fakultas strata menengah keatas atau strata 2 

adalah FIKES, FEB, FT, dan FISIP Sedangkan fakultas strata menengah 

kebawah atau strata 3 adalah FPSI, FH, FKIP, FAI, dan FPP. Pengelompokan 

strata fakultas berdasarkan besar DPP, pengelompokan tersebut dibagi 

kedalam 3 strata yang tiap-tiap strata diwakili oleh satu fakultas. Strata 1 

yaitu fakultas kedokteran, strata 2 yaitu FEB dan strata 3 yaitu FKIP. Ketiga 

strata tersebut diambil dari rata-rata besarnya DPP. Pengelompokan strata 

fakultas berdasarkan besarnya DPP adalah untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh antara DPP dan uang saku tiap individu mahasiswa disetiap 

fakultas.  

Tabel 2. Populasi dan sampel penelitian 

Strata Fakultas DPP (Rp) Populasi  Sampel 

1 Kedokteran 140.000.000 841 8 

2 Ekonomi dan Bisins 24.750.000 5048 47 

3 Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan 

14.850.000 4800 45 

Jumlah 10.689 100 
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Jumlah sampel dalam penelitian adalah 100 mahasiswa, sampel tersebut 

diambil dari 3 fakultas yang mewakili 3 strata fakultas berdasarkan besarnya 

DPP. Besar sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin, yakni 

sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan : 

1  = konstanta 

n  = ukuran sampel 

N  = ukuran populasi 

e2  = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

dapat ditolerir yakni 10% dengan tingkat kepercayaan 90% 

 

𝑛 =
10.689

1 + 10.689 (0.1)2
=

10.689

1 + 106,89
=

10.689

307,89
= 99,07 

 

Populasi penelitian ini terdapat dalam 3 fakultas yang mewakili 3 strata 

berdasarkan besarnya DPP . Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik 

non-probability sampling, di dalam teknik ini terbagi menjadi enam teknik 

sampel yakni Sampling Sistematis, Sampling Kuota, Sampling Accidental, 

Sampling Purposive, Sampling Jenuh, Snowball Sampling. Dari enam teknik 

sampel tersebut peneliti menggunakan teknik sampling purposive yang 

dimana sampling purposive adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja 

sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Rumus pengambilan 

sampel pada setiap fakultas adalah : 

𝑛𝑖 =
𝑁𝑖× 𝑛

𝑁
 

Keterangan : 

ni = Jumlah sampel menurut fakultas 

n  = Jumlah sampel seluruhnya 

Ni  = Jumlah populasi menurut fakultas 

N  = Jumlah populasi seluruhnya 

 



 
 

28 

 

3.3 Metode Pengambilan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting dan berbagai 

sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya data dapat dikumpulkan 

padasetting alamiah (natural seting), pada laboratorium dengan metode 

eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, dan lain-lain. Bila dilihat 

dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan 

sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul 

data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, selanjutnya kalau dilihat 

dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data 

dapat dilakukan dengan interview, kuesioner (angket), observasi (Sugiyono, 

2012: 193-194). 

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode 

pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 metode 

yaitu : 

1. Wawancara / Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab terhadap responden yaitu 

dengan menggunakan kuisioner. 

2. Dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku-buku, internet, dan 

instansi-instansi terkait untuk memperoleh informasi yang diperlukan. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis deskriptif pada 

penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang jumlah uang 

saku rata-rata mahasiswa UMM per bulan dan atribut selera konsumen 

(Tempat, harga, fasilitas, rasa dan jenis makanan). Pengumpulan data 

menggunakan kuisioner atau angket yang didalamnya terdapat seperangkat 

daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti. Pengumpulan 

data dilakukan menggunakan alat ukur berupa beberapa daftar pertanyaan dan 

kuisioner berskala Guttman, data yang diperoleh berupa data interval atau 
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rasio dikotomi (dua alternatif) yaitu “Ya” dan “Tidak” sehingga dengan 

demikian peneliti berharap mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu 

permasalahan yang diteliti. 

Tabel 3. Skala Guttman 

Jawaban Skor 

Ya 1 

Tidak 0 

Jawaban dari responden dapat dibuat skor tertinggi “satu” dan skor 

terendal “nol”, dalam penelitian ini penyusun menggunakan skala Guttman 

dalam bentuk checklist, dengan demikian peneliti berharap akan didapatkan 

jawaban yang tegas mengenai data yang diperoleh. Kemudian jawaban 

responden yang menggunakan skala Guttman di olah menggunakan bantuan 

software ms.excel untuk mengetahui jumlah dan rata-rata dari skor jawaban. 

Analisis dengan pendekatan kuantitatif pada penelitian ini yaitu 

menggunakan metode analisis korelasi Pearson Product Moment. Analisis 

korelasi Pearson Product Moment adalah uji statistik parametrik untuk 

menguji dua variabel yang berdata rasio atau kuantitatif, analisis Pearson 

digunakan untuk mencari tingkat hubungan dan untuk mengetahui hubungan 

variabel x dengan variabel Y apakah positif atau negatif. (sugiyono, 2011). 

Analisis korelasi Pearson Product Moment dalam penelitian ini diuji 

menggunakan software SPSS 16 yaitu untuk menguji korelasi antara uang 

saku dalam kurun waktu per bulan dengan pengeluarannya, yang meliputi: 

1. Korelasi antara uang saku dengan jumlah konsumsi pengeluaran untuk

pangan (makanan pokok, makanan ringan, buah, dan minuman).

2. Korelasi antara uang saku dengan kebutuhan lain-lain (non pangan),

3. Korelasi antara uang saku dengan seluruh pengeluaran.

Rumus korelasi Pearson Product Moment adalah sebagai berikut: 

 N ∑XY - ∑X  - ∑Y 

rxy = 

√ N ∑X² – (∑X)² √N ∑Y² – (∑Y)²
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Keterangan: 

N  = Banyaknya pasangan data X dan Y 

∑X = Total jumlah dari variabel X 

∑Y = Total jumlah dari variabel Y 

∑X² = Kuadrat dari total jumlah variabel X 

∑Y² = Kuadrat dari total jumlah variabel Y 

∑XY = Hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y 

 

Analisis korelasi Pearson Product Moment dalam penelitian bertujuan 

untuk mencari koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan pengujian 

hipotesis. Koefisien korelasi adalah untuk menentukan seberapa besar 

kekuatan hubungan antara variabel X (uang saku) dengan variabel 

Y1(pengeluaran konsumsi pangan), Y2 (Pengeluaran non pangan), Y3 

(Pengeluaran keseluruhan). Koefisien determinasi yaitu petunjuk besar 

kecilnya hasil pengukuran yang sebenarnya, perhitungan koefisien 

determinasi (R²) dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien korelasi (r) 

yang telah dihitung kemudian di presentasikan, artinya untuk mengetahui 

berapa persen hubungan variabel X dengan Y1, Y2, dan Y3, berikut adalah 

rumus koefisien determinasi : 

R² = rs
2 x 100% 

Keterangan :  

R2 = koefisien determinasi 

rs = koefisien korelasi  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini didapatkan dari melihat nilai 

signifikansi/probabilitas, yaitu apabila nilai signifikansi > 0,05 maka Ho 

diterima, sedangkan apabila nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak. 

Hipotesis digunakan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh/ 

hubungan positif dan negatif antar variabel yang diteliti. 

 

 

 


