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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Riset Konsumen 

Pengumpulan data pada tahap ini dilakukan dengan survey kualitatif. 

Dengan survey secara langsung pada konsumen diharapkan mendapatkan data 

yang seakurat mungkin sehingga dapat dijadikan acuan pada penelitian ini. 

3.2 Segmentasi Pasar 

Segmentasi pasar acuannya pada tahapan sebelumnya yaitu riset 

konsumen. Data-data yang ada pada riset konsumen digunakan juga pada 

segmentasi pasar karena penggolongan pasar / segmentasi pasar didasarkan pada 

konsumen yang akan dituju. 

3.3 Merancang Produk  

 Pada tahap ini peniliti akan memulai dari menggambar rancangan produk 

untuk kemudian dibuat produk secara nyata.  

 

3.4 Uji Produk 

 Pada tahap ini, setelah produk dibuat maka dilakukan uji kelayakan pada 

produk tersebut dengan parameter economic feasibility. 

3.5 Perbaikan Produk 

Tahap ini merupakan tahap perbaikan yang didasarkan pada tahap 

sebelumnya yaitu uji produk. 

3.6 Penentuan Harga 

 Setelah semua tahap diatas telah dilakukan maka pada tahap ini dihitung 

harga pokok produksi produk sehingga dapat diketahui total biaya untuk membuat 
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produk tersebut dan dapat ditentukan berapa harga produk tersebut dijual ke 

pasaran. 

 

3.7 Pengumpulan Data Responden 

Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk 

penelitian. Responden masih tetap sama seperti responden pada tahap 

perancangan karena peneliti melihat bahwa pada kampung guyangan tlogo indah 

keragaman yang ada sudah mencukupi untuk dilakukan penelitian selanjutnya. 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan  kuisioner. Peneliti 

memberikan kuisioner secara langsung kepada konsumen yang termasuk dalam 

sampel penelitian. Pertanyaan bersifat tertutup, diukur menggunakan skala dengan 

internal 1-5 yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu , tidak setuju, dan sangat tidak 

setuju. 

3.8 Persepsi Responden Terhadap Produk 

 Persepsi dari responden diperoleh dari data hasil kuisioner. Sehingga data 

tersebut akan dikelola pada tahap selanjutya yaitu menggunakan statistik. 

3.9  Analisa Keputusan Pembelian 

 Analisa keputusan pembelian menggunakan metode penelitian kuantitatif 

yaitu merupakan suatu metode untuk mengukur besarnya pengaruh dari 

perubahan satu atau beberapa kejadian secara kuantitatif dengan menggunakan 

alat analisis statistik melalui beberapa tahap, yang meliputi pengolahan data, 

pengorganisasian data dan penemuan hasil. 

3.9.1    Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengatur tepat tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan yang terdapat dalam 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner 

tersebut.  
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3.9.2    Uji Reliabilitas 

Uji realibilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau 

terpercaya apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah stabil atau 

konsisten dari waktu ke waktu.  

3.9.3      Analisis Regresi Linier 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat maka dilakukan Analisis regresi linier.  

Pengujian Hipotesis Penelitian 

A. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen.  

B. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F bertujuan untuk menunjukkan bagaiman pengaruh semua variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

C. Koefisien Determinasi (  ) 

koefisien determinasi dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel 

dependen.  

3.10 Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap ini adalah menyimpulkan dari hasil-hasil tiap pembahasan serta 

memberikan saran-saran agar lebih baik untuk penelitian selanjutnya.  
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Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitan 
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