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BAB III 

METODE PENELITIAN 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan diwilayah Kelurahan Jatimulyo 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur, yang sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Alasan peneliti 

memilih lokasi tersebut karena maraknya pembangunan toko modern 

disekitar toko tradisional di wilayah tersebut. 

 

b. Jenis Penelitian 

Rancangan penelitian ini bersifat kuantitatif dan deskriptif 

kualitatif dengan melakukan pengamatan  langsung atau observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Metode deskriptif adalah metode yang 

digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu 

kondisi dan suatu sistem pemikiran serta peristiwa yang akan terjadi 

(Sugiyono 2010). 

 

c. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah toko tradisional pada 

Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokawaru Kota Malang, namun 

dikarenakan data mengenai jumlah toko tradisional di tidak dapat 

peneliti dapatkan, maka penentuan populasi penelitian dilakukan 
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menggunakan populasi Ssebanyak 40 orang  sasaran dengan 

memberikan kriteria-kriteria tertentu kepada anggota populasi. Adapun 

kriteria yang digunakan untuk populasi sasaran dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Toko tradisional yang jaraknya berdekatan dengan toko modern 

antara satu sampai dua kilometer. 

2) Toko tradisional yang telah ada sebelum munculnya toko 

modern, yaitu toko tradisional yang telah ada sebelum tahun 

2005. 

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

metode sensus yaitu penelitian yang menggunakan seluruh anggota 

populasinya sebagai sampel. Penggunaan metode ini berlaku jika 

anggota populasi relatif kecil atau mudah dijangkau. Dengan metode 

pengambilan sampel ini diharapkan hasilnya dapat cenderung lebih 

mendekati nilai sesungguhnya dan diharapkan dapat memperkecil pula 

terjadinya kesalahan/penyimpangan terhadap nilai populasi. 

 

d. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif dan data kuantitatif sedangkan sumber data yang penulis 

gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer penulis 
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dapatkan dari hasil penelitian responden dilapangan sedangkan data 

sekunder penulis peroleh dari sumber-sumber tertulis mengenai 

gambaran umum daerah penelitian, keadaan penduduk dan data lainnya 

yang mendukung. 

e. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan 

beberapa teknik dalam pengumpulan data bila dilihat dari segi cara atau 

tekinik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview 

(wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan 

gabungan ketiganya (Sugiyono 2010). Adapun teknik pengumpulan data 

yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

1) Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah metode pengmbilan data dengan cara 

menanyakan sesuatu kepada seseorang responden dengan 

melakukan tanya-jawab secara tatap muka. Pada penelitian 

ini wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun 

tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka ( 

face to face) (Sugiyono, 2008)  

2) Metode Kuesioner (Questionnaire) 
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Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan baik tertulis 

maupun pilihan gandan kepada responden untuk dijawabnya 

(Sugiyono, 2008). Responden diminta untuk mengisi 

pertanyaan dalam kuisoner yang nantinya akan menjadi data 

yang akan diolah oleh penulis. Pertanyaan yang terdapat 

dalam kuesioner adalah berdasarkan variabel-variabel yang 

akan diteliti oleh penulis. Pada item soal disediakan 5 (lima) 

pilihan jawaban dengan skor masing-masing sebagai berikut 

:   

a) Apabila jawaban : a di beri skor : 1  

b) Apabila jawaban : b di beri skor : 2  

c) Apabila jawaban : c di beri skor : 3  

d) Apabila jawaban : d di beri skor : 4  

e) Apabila jawaban : e di beri skor : 5  

 

f. Definis Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional merupakan pengertian dan petunjuka mengenai 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini 

menggunakan variabel independen Omset dan jumlah pengunjung serta 

variabel dependen Pendapatan. 

1. Variabel Dependen 
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a. Pendapatan (Y) adalah hasil penjualan barang dagangan 

yang di hasilkan pedagang setiap bulannya, diukur dalam 

satuan rupiah 

2. Variabel Independen 

a. Omset (X1) adalah hasil yang di dapat pedang toko 

kelontong dari hasil penjualan selama sebulan, dinyatakan 

dalam satuan rupiah. 

b. Jumlah Pengunjung (X2) adalah pembeli yang membeli 

barang di toko kelontong selama sebulan, dinyatakan dalam 

satuan angka. 

 

g. Teknik Analisa Data 

1) Uji Validitas Data 

Uji Validitas digunakan agar data yang diperoleh mencapai 

derajat akurasi yang signifikan (Fatoni, 2006). Dengan kata lain uji 

validitas berguna untuk mengetahui apakah alat ukur tersebut valid, 

valid artinya ketepatan dan kecermatan mengukur atau alat ukur 

tersebut tepat untuk mengukur sebuah variable yang akan diukur. 

Untuk mengukur validasi terdapat beberapa instrument yang dapat 

digunakan antara lain: 

a) Construct Validity  
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Validitas yang menjelaskan kualitas aspek psikologis apa 

yang diukur oleh suatu pengukuran serta terdapat evaluasi 

bahwa suatu konstruk tertentu dapat menyebabkan kinerja 

yang baik dalam pengukuran. 

b) Content Validity 

Validitas yang menjelaskan baik buruknya sampling dari 

suatu populasi. Content Validity diperhitungkan melalui 

pengujian terhadap isi alat ukur dengan analisis rasional. 

 

c) Convergent Validity 

Sebuah instrument mampu mengumpulkan data yang 

menghasilkan validasi konvergen yang baik bila instrument 

itu mendapatkan data mengenai sebuah konstruk memiliki 

pola yang sama dengan yang dihasilkan oleh instrument 

yang lain untuk mengukur konstruk yang sama itu. Dua 

alat ukur digunakan untuk mengukur hal yang sama dari 

orang yang sama disebut kedua alat ukur itu memenuhi 

convergent validity yang baik. 

d) Predictive Validity 

Validitas yang menjelaskan hubungan antara skor suatu 

alat ukur dengan kinerja seorang di msa mendatang. 
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Secara umum terdapat dua rumus untuk mengukur validitas 

sebuah kuesioner penilitan yaitu dengan Korelasi Bevariate Pearson 

dan Correlated Item-Total Correlation. Korelasi Bevariate Pearson 

adalah salah satu rumus yang dapat digunakan untuk melakukan uji 

validitas data dengan program SPSS (Fatoni, 2006). Berikut 

merupakan rumus untuk melakukan uji validitas dengan korelasi 

Bevariate Pearson : 

 

 

Keterangan : 

Rxy : Koefisien korelasi 

x  : Skor item 

y  : Skor total 

n  : Banyaknya subjek 

 

2) Uji Realibilitas Data 

 Reliabilitas berarti ketelitian dalam melakukan pengkururan 

dan ketelitian alat ukur yang digunakan dalam penelitian ( Fatoni, 

2006) Realibilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana 

suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu 
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alat pengukur dipakai dua kali – untuk mengukur gejala yang sama 

dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat 

pengukur tersebut reliable. Uji Reliabilitas dapat diuji melalui 

beberapa metode diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Teknik Paralel ( Paralel Form ) 

Teknik paralel disebut juga tenik double test double trial. 

Sejak awal peneliti harus sudah menyusun dua perangkat 

instrument yang paralel (ekuivalen), yaitu dua buah 

instrument yang disusun berdasarkan satu buah kisi-kisi. 

Setiap butir soal dari instrument yang satu selalu harus 

dapat dicarikan pasangannya dari instrumen kedua. Kedua 

instrumen tersebut diujicobakan semua. Sesudah kedua uji 

coba terlaksana, maka hasil instrumen tersebut dihitung 

korelasinya dengan menggunakan rumus product moment 

(korelasi Pearson). 

b) Teknik Ulang ( Test Re-Test ) 

Teknik Ulang disebut juga teknik single test double trial. 

Menggunakan sebuah instrument, namun dites dua kali. 

Hasil atau skor pertama dan kedua kemudian dikorelasikan 

untuk mengetahui besarnya indeks reliabilitas. Teknik 

perhitungan yang digunakan sama dengan yang digunakan 

pada teknik pertama yaitu rumus korelasi Pearson. 
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c) Teknik Belah Dua ( Split Halve Method ) 

Teknik Belah Dua disebut juga tenik single test single trial. 

Peneliti boleh hanya memiliki seperangkat instrument saja 

dan hanya diujicobakan satu kali, kemudian hasilnya 

dianalisis, yaitu dengan cara membelah seluruh instrument 

menjadi dua sama besar. Cara yang diambil untuk 

membelah soal bisa dengan membelah atas dasar nomor 

ganjil-genap, atas dasar nomor awal-akhir, dan dengan cara 

undian. 

 

3) Paired Sample T-Test 

Teori uji rata-rata T-Test adalah sebuah teori dalam statistik 

yang digunakan untuk menguji apakah suatu nilai tertentu (yang 

diberikan sebagai pembanding) berbeda secara nyata ataukah tidak 

dengan rata-rata sebuah sampel. Untuk melakukan uji beda rata-rata 

dengan T-Test, data yang digunakan adalah data yang bertipe 

kuantitatif 

Paired t-test digunakan apabila data yang di kumpulkan dari 

dua sampel yang saling berhubungan, artinya bahwa satu sampel 

akan mempunyai dua data. Uji-t berpasangan (paired T-Test) adalah 

salah satu metode pengujian hipotesis dimana data yang digunakan 

tidak bebas (berpasangan).  
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Berdasarkan definisi tersebut penelitian ini menggunakan 

metode paired T-test untuk mengetahui apakah terdapat dampak 

perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya minimarket modern 

di sekitar pedagang toko kelontong. Dua data atau kelompok disini 

adalah dampak terhadap variabel penelitian antara sebelum dan 

sesudah adanya minimarket modern di sekitar pedagang toko 

kelontong. Setelah dilakukan analisis maka akan terlihat apakah 

terdapat perbedaan data antara sebelum dan sesudah adanya 

minimarket modern di sekitar pedagang toko kelontong. 

Berikut merupakan rumus untuk menghitung paired sample t-

test atau uji t dua sample berpasangan : 

 

Keterangan : 

t = Nilai t hitung 

D = Selisih nilai kelompok 1 dan kelompok 2 

n = Jumlah Sample  
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Hipotesis dalam analisis ini adalah sebagai berikut: 

 H0 = Tidak ada perbedaan terhadap variabel yang diuji antara

sebelum dan sesudah adanya minimarket modern di sekitar

pedagang kelontong.

 H1 = Terdapat perbedaan terhadap variabel yang diuji antara

sebelum dan sesudah adanya minimarket modern di sekitar

pedagang kelontong. Nilai signifikansi dalam uji beda adalah

< 0,05 , apabila probabilitas > 0,05 maka H0 diterima, jika

probabilitas < 0,05 maka H1 diterima.




