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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Lokasi Penelitian 

Pemilihan lokasi penelitian dipilih secara sengaja (Purposive) yaitu 

berdasarkan pertimbangan sesuai tujuan peneliti. Penelitian dilakukan di UD. 

Suwaga Jaya yang sekarang sudah mendirikan toko oleh-oleh Bu Muzanah store. 

UD. Suwaga Jaya terletak di Kota Gresik tepatnya di Jalan Sindujoyo No. 68 Gresik 

Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian terletak di Bu Muzanah Store dilakukan 

dengan mempertimbangkan bahwa dari sekian banyak industri yang memproduksi 

otak-otak bandeng, hanya toko Bu Muzanah Store yang paling banyak digemari 

oleh para konsumen karena eksistesinya terlebih dahulu memperkenalkan produk 

otak-otak bandeng kepada masyarakat setempat. Penelitian dilakukan pada bulan 

Februari - Maret 2017. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis data, 

yaitu: 

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber langsung dari obyek penelitian 

yakni perusahaan, seperti data hasil wawancara dan observasi. Data primer 

diperoleh dari wawancara dengan pemilik UD. Suwaga Jaya.  

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka maupun 

dari lembaga atau instansi terkait. Data sekunder diperoleh dari lembaga atau 
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instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik. Data sekunder juga diperoleh dari 

buku, jurnal dan publikasi terkait. 

3.3 Populasi dan Metode Penentuan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari  dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi dari 

penelitian ini adalah seluruh konsumen otak-otak bandeng yang ada di toko Bu 

Muzanah. Sampel menurut Sugiyono (2010) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode penentuan sampel pada 

penelitian ini adalah Accidental sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 

responden. 

3.4 Metode Pengambilan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, yaitu:  

1.  Observasi  

Penelitian ini menggunakan teknik observasi yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti, sehingga 

akan didapatkan gambaran-gambaran mengenai obyek yang akan diteliti. 

2.  Wawancara 

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data 

primer. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur kepada responden 

berdasarkan daftar pertanyaan yan telah dipersiapkan oleh peneliti sebelumnya.  
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3.  Kuesioner (Angket) 

Penelitian ini menggunakan teknik penyebaran Kuesioner (angket) kepada 

konsumen yang membeli otak-otak bandeng. Kuesioner ini berisi tentang 

pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya untuk dijadikan bahan 

analisis data. 

4.  Dokumentasi  

Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu salah satunya dengan 

melakukan dokumentasi dengan cara visual, yaitu mengambil gambar dari segala 

kegiatan konsumen otak-otak bandeng. Data yang didokumentasikan dalam 

penelitian ini berupa perilaku konsumen, tempat penelitian, dan jenis produk yang 

dijual. 

3.5 Metode Analisis Data 

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan oleh peneliti 

sebelumnya, maka akan dilakukan analisa berdasarkan data yang diperoleh dengan 

menggunakan peralatan analisis sebagai berikut: 

3.5.1 Analisis Chi Kuadrat (χ²) 

Uji Kecocokan (goodness of fit), membandingkan antara Frekuensi 

Observasi dengan Frekuensi Teoretis /Harapan. Apakah Frekuensi hasil Observasi 

menyimpang dari Frekuensi Harapan. Jika nilai (chi square) kecil, berarti kedua 

frekuensi tersebut sangat dekat, mengarah pada penerimaan kepada hipotesa nol 

(Hₒ). Uji Statistik : 

χ²  = 
𝑁 [(𝐴𝐷−𝐵𝐶) − 

𝑁

2
]²

(𝐴+𝐵) (𝐶+𝐷) (𝐴+𝐶) (𝐵+𝐷)
 db = 1 
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Keterangan: 

N  = Jumlah sampel yang diteliti 

A = Frekuensi kejadian pada baris pertama, kolom pertama. 

B = Frekuensi kejadian pada baris pertama, kolom kedua. 

C = Frekuensi kejadian pada baris kedua, kolom pertama. 

D = Frekuensi kejadian pada baris kedua, kolom kedua. 

 Derajat Bebas (db) dihitung berdasarkan jumlah kolom dikurangi 1 

dikalikan dengan jumlah baris dikurangi l. Db = (k-l)(b-l) = l dengan menggunakan 

nilai α = 0,05 dan db = l, kita dapat melihat nilai chi-kuadrat lainnya pada tabel 

distribusi chi-kuadrat 

Tabel kontigensi memuat data yang diperoleh dari sampel random 

sederhana dan diatur berdasarkan baris dan kolom. Baik baris maupun kolom 

masing-masing terbagi dalam kriteria-kriteria atau ketentuan-ketentuan. Nilai-nilai 

data pada tabel kontigensi merupakan Frekuensi Observasi (fₒ), dengan uji tabel 

kontigensi (contigenscy table test) kita dapat menguji apakah dua variabel (baris 

dan kolom) saling independen atau tidak. Gagasan ini didasarkan atas anggapan 

bahwa jika kategori-kategori saling independen nilai frekuensi observasi mendekati 

nilai frekuensi harapan. Perbedaan-perbedaan yang besar akan mendukung kita 

untuk menolak hipotesis yang menyatakan tentang independen. 


