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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Padusan Agrowisata Pacetyang berlokasi di Desa 

Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Pemilihan lokasi ini ditentukan 

secara sengaja (purposive), dengan pertimbangan bahwa Padusan Agrowisata 

Pacet merupakan salah satu perkebunan yang membudidayakan stroberi di daerah 

Mojokerto. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Januari sampai bulan April 

tahun 2017. 

3.2  Populasi dan Sampel 

Berdasarkan penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah petani buah 

stroberi yang ada di Desa Padusan Pacet. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

probabilitysampling dimana teknik sampling yang memberikan peluang atau 

kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuki dipilih 

menjadi anggota sampel. Teknik yang digunakan adalah Teknik dalam 

pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan Accidental Sampling. 

Accidental sampling ialahteknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 

siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, dengan catatan apabila seorang tersebut dipandang 

cocok sebagai sumber data. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan gabungan dari 

data kuantitatif dan data kualitatif. Adapun data kuantitatif pada penelitian ini 

berupa angka-angka penjualan beberapa produk yang dihasilkan oleh Padusan 

Agrowisata Pacet, sementara data-data kualitatif pada penelitian ini berupa data 

yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait. 

Sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data sekunder Sumber data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal penelitian dan 

literatur - literatur yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan yang ada 

hubungannya dengan penelitian. 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilakukan melalui beberapa 

cara yaitu: 

1. Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer 

dengan melakukan wawancara semi terstuktur secara indepth (luas dan 

mendalam) kepada responden yang berdasarkan daftar pertanyaan (quisioner) 

yang telah dipersiapkan sebelumnya.  

2. Observasi 

Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan 

langsung terhadap obyek yang akan diteliti sehingga didapatkan gambaran 

yang jelas mengenai obyek yang akan diteliti. 
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3. Pencatatan 

Teknik pencatatan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder 

dari instansi atau lembaga yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

3.5 Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Untuk mengetahui pengaruh produk, harga, promosi, dan lokasi terhadap 

volume pembelian buah stroberi dipadusan agrowisata, maka.Penulis 

menggunakan analisis regresi berganda.Analisis regresi berganda dilakukan untuk 

mengadakan prediksi nilai dari variabel terikat yaitu volume pembelian buah 

stroberi (Y) dengan ikut memperhitungkan variabel bebas yang terdiri dari produk 

(X1) harga (X2) promosi (X3) dan lokasi (X4) sehingga dapat diketahui pengaruh 

positif atau negatif faktor-faktor tersebut terhadap volume pembelian buah 

stroberi. Analisis berganda dalam penelitian ini menggunakan bantuanaplikasi 

SPSS.Adapun model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut 

Y1= a + b1X1+ b2X2+ b3X3+ b4X4+ e 

Dimana : Y = Volume pembelian buah stroberi 

X1 = Produk 

X2 =  Harga 

 X3 =  Place 

 X4 =  Promosi 

a = Konstanta 

 b1b2 = Koefisien  

variabel X e =  Error term 
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 Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai 

uji statistiknya berada didaerah kritis (daerah dimana H0 ditolak). 

Sebaliknya,disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah 

dimana H0 diterima. Dalam analisis regresi ada 3 jenis kriteria ketepatan, yaitu: 

1. Uji Signifikan (F) 

Maka untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-

sama variabel terikat digunakan ujiF yaitu dengan cara membandingkanantara 

F hitungdengan F tabel pada tingkat signifikan 0,05. Apabila Fhitung > F 

tabel maka variabel variabel bebas secara bersama-sama mempunyaipengaruh 

terhadap variabel terikatyaitu variabel volumepenjualan. 

2. Uji Signifikan Individual (Uji T) 

Selanjutnya untuk mengetahui variabel bebas mana yang paling 

berpengaruh terhadap variabel terikat, maka digunakan uji t yaitu dengan cara 

membandingkan t hitung dengan t tabel pada tingkat signifikan 0,05.Jika 

thitung> t tabel maka variabel bebas dapat menerangkan variabelterikat, 

artinyaada pengaruh variabel bebas dengan variabel terikatnya. 

3. Pengujian Koefisien Determinan(R) 

 Koefisien determinasi(R) pada intinya mengukur seberapa 

kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat.Jika R semakin41 

besar (mandekati satu, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas 

(X1, X2, X3dan X4) adalah besar terhadap variabel terikat (Y). Hal ini berarti 

model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel 

bebas yang diteliti terhadap variabel terikat.Sebaliknya, jika R semakin 
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mengecil (mendekati nol) maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat semakin kecil. Hal ini berarti model yang 

digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang 

diteliti terhadap variabel terikat. 

4. Korelasi 

 Terdapat  hubungan  erat  antara pengertian  korelasi dan linieritas. 

Korelasi  Pearson,  menunjukkan   adanya   kekuatan  hubungan  linier  dalam  

dua  variabel. Sekalipun  demikian  jika  asumsi  normalitas  salah  maka  

nilai korelasi  tidak  akan  memadai  untuk  membuktikan  adanya  hubungan  

linieritas. Linieritas  artinya  asumsi  adanya  hubungan  dalam  bentuk  garis  

lurus  antara   variabel. Linearitas  antara  dua variabel  dapat  dinilai  melalui  

observasi scatterplots  bivariat.  Kedua  variabel  berdistribusi  normal  dan  

berhubungan secara  linier, maka  scatterplot  berbentuk  oval  tidak  

berdistribusi  normal scatterplot  tidak  berbentuk  oval.  

a. Asumsi 

Asumsi dasar korelasi diantaranya seperti tertera di bawah ini:  

1) Kedua  variabel  bersifat  independen  satu dengan  lainnya, artinya 

masing-masing  variabel  berdiri  sendiri  dan  tidak  tergantung  satu 

dengan  lainnya.  Tidak  ada  istilah  variabel  bebas  dan  variabel 

tergantung. 

2) Data  untuk  kedua  variabel  berdistribusi  normal.Data  yang  

mempunyai  distribusi  normal  artinya  data  yang  distribusinya   

simetris  sempurna. Jika  digunakan  bahasa  umum  disebut  
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berbentuk  kurva bel. Menurut Johnston (2004)  ciri-ciri  data  yang  

mempunyai  distribusi  normal  ialah sebagai  berikut: 

a) Kurva frekuensi normal menunjukkan frekuensi tertinggi berada 

di tengah-tengah, yaitu berada pada rata-rata (mean) nilai 

distribusi dengan kurva sejajar dan tepat sama pada bagian sisi kiri 

dan kanannya. Kesimpulannya, nilai yang paling sering muncul 

dalam distribusi normal ialah rata-rata (average), dengan 

setengahnya berada dibawah rata-rata dan setengahnya yang lain 

berada di atas rata-rata. 

b) Kurva normal, sering juga disebut sebagai kurva bel, berbentuk 

simetris sempurna. 

c) Karena  dua bagian sisi dari tengah-tengah benar-benar simetris, 

maka frekuensi nilai-nilai diatas rata-rata (mean) akan benar-benar 

cocok dengan frekuensi nilai-nilai di bawah rata-rata. 

d) Frekuensi total semua nilai dalam populasi akan berada dalam 

 area dibawah kurva.  Perlu diketahui bahwa area total dibawah 

kurva mewakili kemungkinan munculnya karakteristik tersebut.   

e) Kurva normal dapat mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Yang 

menentukan bentuk-bentuk tersebut adalah nilai rata-rata dan 

simpangan baku (standard deviation) populasi. 

b. Koefesien Korelasi 

Koefesien korelasi ialah pengukuran statistik kovarian atau 

asosiasi antara dua variabel. Besarnya koefesien korelasi berkisar antara 
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+1 s/d -1. Koefesien korelasi menunjukkan kekuatan (strength) hubungan 

linear dan arah hubungan dua variabel acak. Jika koefesien korelasi 

positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya jika 

nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. 

Sebaliknya, jika koefesien korelasi negatif, maka kedua variabel 

mempunyai hubungan terbalik. Artinya jika nilai variabel X tinggi, maka 

nilai variabel Y akan menjadi rendah (dan sebaliknya). Untuk 

memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara 

dua variabel penulis memberikan kriteria sebagai berikut 

(Sarwono:2006): 

1) 0 : Tidak ada korelasi antara dua variabel 

2) >0 – 0,25: Korelasi sangat lemah  

3) >0,25 – 0,5: Korelasi cukup 

4) >0,5 – 0,75: Korelasi  kuat 

5) >0,75 – 0,99: Korelasi  sangat kuat 

6) 1: Korelasi sempurna  

c. Signifikansi 

Apa sebenarnya signifikansi itu? Dalam bahasa Inggris umum, 

kata, "significant" mempunyai makna penting; sedang dalam pengertian 

statistik kata tersebut mempunyai makna “benar” tidak didasarkan secara 

kebetulan. Hasil riset dapat benar tapi tidak penting. Signifikansi / 

probabilitas / α memberikan gambaran mengenai bagaimana hasil riset itu 

mempunyai kesempatan untuk benar. Jika kita memilih signifikansi 
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sebesar 0,01, maka artinya kita menentukan hasil riset nanti mempunyai 

kesempatan untuk benar sebesar 99% dan untuk salah sebesar 1%.Secara 

umum  kita menggunakan angka signifikansi sebesar 0,01; 0,05 dan 0,1. 

Pertimbangan penggunaan angka tersebut didasarkan pada tingkat 

kepercayaan (confidence interval) yang diinginkan oleh peneliti. Angka 

signifikansi sebesar 0,01 mempunyai pengertian bahwa tingkat 

kepercayaan atau bahasa umumnya keinginan kita untuk memperoleh 

kebenaran dalam riset kita adalah sebesar 99%. Jika angka signifikansi 

sebesar 0,05, maka tingkat kepercayaan adalah sebesar 95%. Jika angka 

signifikansi sebesar 0,1, maka tingkat kepercayaan adalah sebesar 

90%.Pertimbangan lain ialah menyangkut jumlah data (sample) yang 

akan digunakan dalam riset. Semakin kecil angka signifikansi, maka 

ukuran sample akan semakin besar. Sebaliknya semakin besar angka 

signifikansi, maka ukuran sample akan semakin kecil. Unutuk 

memperoleh angka signifikansi yang baik, biasanya diperlukan ukuran 

sample yang besar.Sebaliknya jika ukuran sample semakin kecil, maka 

kemungkinan munculnya kesalahan semakin ada.Untuk pengujian dalam 

SPSS digunakan kriteria sebagai berikut: 

1) Jika angka signifikansi hasil riset < 0,05, maka hubungan kedua 

variabel signifikan. 

2) Jika angka signifikansi hasil riset > 0,05, maka hubungan kedua 

variabel tidak signifikan 
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d. InterpretasiKorelasi 

Ada tiga penafsiran hasil analisis korelasi, meliputi: pertama, 

melihat kekuatan hubungan dua variabel; kedua, melihat signifikansi 

hubungan; dan ketiga, melihat arah hubungan.  

Untuk melakukan interpretasi kekuatan hubungan antara dua 

variabel dilakukan dengan melihat angka koefesien korelasi hasil 

perhitungan dengan menggunakan kriteria sebagaiberikut: 

1) Jika angka koefesien korelasi menunjukkan 0, maka kedua variabel 

tidak mempunyai hubungan 

2) Jika  angka koefesien korelasi mendekati 1, maka kedua variabel 

mempunyai hubungan semakin kuat 

3) Jika  angka koefesien korelasi mendekati 0, maka kedua variabel 

mempunyai hubungan semakin lemah 

4) Jika angka koefesien korelasi sama dengan 1, maka kedua variabel 

mempunyai hubungan linier sempurna positif. 

5) Jika angka koefesien korelasi sama dengan -1, maka kedua variabel 

mempunyai hubungan linier sempurna negatif. 

Interpretasi berikutnya melihat signifikansi hubungan dua variabel 

dengan didasarkan pada angka signifikansi yang dihasilkan dari 

penghitungan dengan ketentuan sebagaimana sudah dibahas di bagian 2.7. 

di atas. Interpretasi ini akan membuktikan apakah hubungan kedua 

variabel tersebut signifikan atau tidak. 



41 
 

Interpretasi ketiga melihat arah korelasi. Dalam korelasi ada dua 

arah korelasi, yaitu searah dan tidak searah. Pada SPSS hal ini ditandai 

dengan pesan two tailed.  Arah korelasi dilihat dari angka koefesien 

korelasi. Jika koefesien korelasi positif, maka hubungan kedua variabel 

searah. Searah artinya jika variabel X nilainya tinggi, maka variabel Y 

juga tinggi. Jika koefesien korelasi negatif, maka hubungan kedua 

variabel tidak searah. Tidak searah artinya jika variabel X nilainya tinggi, 

maka variabel Y akan rendah. 

Dalam kasus, misalnya hubungan antara kepuasan kerja dan 

komitmen terhadap organisasi sebesar 0,86 dengan angka signifikansi sebesar 

0 akan mempunyai makna bahwa hubungan antara  variabel kepuasan kerja 

dan komitmen terhadap organisasi sangat kuat, signifikan dan searah. 

Sebaliknya dalam kasus hubungan antara variabel mangkir kerja dengan 

produktivitas sebesar -0,86, dengan angka signifikansi sebesar 0;  maka 

hubungan kedua variabel sangat kuat, signifikan dan tidak searah. 

Contoh: Hubungan antara kepuasan kerja dengan loyalitas pegawai 

Hipotesis berbunyi : 

a. H0: Tidak ada hubungan antara kepuasan kerja dengan loyalitas pegawai 

b. H1: Ada hubungan antara kepuasan kerja dengan loyalitas pegawai 

Hasil t hitung sebesar 3,6. 

T table dengan ketentuan α= 0,05 degree of freedom: n-2, dan n = 30 

diketemukan sebesar: 2,048. Didasarkan ketentuan di atas, maka t hitung 3,6 
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> t table 2,048. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya  ada

hubungan antara kepuasan kerja dengan loyalitas pegawai. 
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