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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jombang khususnya di Kecamatan 

Jombang yang dijadikan dasar sebagai studi kasus. Pemilihan Kecamatan Jombang 

sebagai lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 

alasanKabupaten Jombang merupakan salah satu daerah yang banyak menjual es 

kelapa muda. Banyaknya usaha dagang di Kabupaten Jombang peneliti memilih satu 

tempat yaitu usaha dagang milik Bu Lasmini. Pemilihan tepat tersebut dikarenakan es 

kelapa muda yang dijual memiliki varian rasa terbaru yang belum di jual di daerah 

Jombang.Penelitian di lapang dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan bulan 

September2017. 

3.2 Teknik Penentuan Sampel 

Populasi adalah seluruh obyek kajian dalam sebuah penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah masyarakat di Kabupaten Jombang. Sedangkan sampel 

merupakan bagian dari populasi yang diteliti. Carapengambilan sampel pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan accidental sampling. Accidental sampling 

yaitu pengambilan sampel secara kebetulan tanpa direncanakan terlebih dahulu. 

Menurut Gay dan Diehl (1992) berpendapat bahwa sampel haruslah sebesar-

besarnya. Pendapat Gay dan Diehl (1992) ini mengasumsikan bahwa semakin banyak 

sampel yang diambil maka akan semakin representatif dan hasilnya dapat digenelisir. 

Namun ukuran sampel yang diterima akan sangat bergantung pada jenis 

penelitiannya. 
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1. Jika penelitiannya bersifat deskriptif, maka sampel minimunya adalah 10% 

dari populasi. 

2. Jika penelitianya korelasional, sampel minimunya adalah 30 subjek. 

3. Apabila penelitian kausal perbandingan, sampelnya sebanyak 30 subjek per 

group. 

4. Apabila penelitian eksperimental, sampel minimumnya adalah 15 subjek per 

group. 

Berdasarkan penjelasan para ahli jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini penentuan jumlah responden secara proporsional dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus yaitu : 

  n = 10 x k 

Dimana: 

n = jumlah responden 

k = jumlah atribut 

Perhitungan dari penerapan rumus di atas dapat digunakan untuk menentukan 

jumlah responden sehingga diperoleh hasil : n= 10 x 6= 60. Jadi penelitian ini 

ditetapkan sebanyak 60 responden yang dianggap telah mewakilipopulasi konsumen 

di Kabupaten Jombang. 

3.3 Metode Pengambilan Data 

Metode pengambilan data yang digunakan dari penelitian ini meliputi data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara 

langsung dengan responden atau panelis melalui pengisian kuisioner. Sedangkan data 

sekunder diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan penelitian tersebut. 



22 
 

 

 

 

a. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam mengenai 

kesukaan minuman tradisional. 

b. Kuisioner 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberi pertanyaan tertulis kepada responden atau panelis untuk dijawab. 

Panelis mengisi kuisioener sesuai petunjuk yang telah tercantum 

dikuisioner tersebut. 

c. Observasi 

Peneliti melakukan observasi terlebih dahulu sebelum dilakukannya 

penelitian. Observasi dilakukan guna untuk mengetahui keinginan  

responden terhadap berbagai rasa es kelapa muda. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

pengambilan gambar atau foto saat penelitian.    

3.4 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif dan kuantitatif. Bogdan dan Taylor (1992) menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
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berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan 

kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, 

tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, 

masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang 

dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. 

3.4.1 Analisis Deskriptif Kualitatif 

Metode analsis deskriptif ini digunakan untuk menjawab permasalahan 

mengenai tingkat kesukaan panelis terhadap minuman tradisional yang telah 

dimodifikasi dengan beberapa varian rasa. Penggunaan analisis deskriptif bertujuan 

untuk mengelompokkan jawaban yang sama agar mudah dipahami.Analisis deskriptif 

merupakan kumpulan data yang menjelaskan secara detail dari hasil penelitian yang 

didapat. Hasil penelitian diperoleh dari wawancara, pengisian kuisioner dan juga 

observasi. 

3.4.2 Analisis Kuantitatif 

1.  Analisis Faktor 

Analisis faktor adalah kajian tentang saling ketergantungan antara variabel-

variabel, dengan tujuan untuk menemukan himpunan variabel-variabel baru, yang 

lebih sedikit jumlahnya dari pada variabel semula, dan yang menunjukkan yang 

mana di antara variabel-variabel semula itu yang merupakan faktor-faktor 

persekutuan. Analisis factor memiliki variabel-variabel dalam jumlah besar 

dikelompokkan dalam sejumlah faktor yang mempunyai sifat dan karakteristik yang 

hampir sama, sehingga lebih mempermudah pengolahan. 
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Berdasarkan tujuannya analisis faktor dapat dikelompokkan menjadi dua 

macam yaitu analisis faktor eksploratori dan analisis faktor konfirmatori. Menurut 

Dillon dan Goldstein (1984) terdapat perbedaan antara kedua metode analisis ini. 

Analisis faktor eksploratori tidak dilakukan hipotesis yang bersifat teoritis dalam 

menggunakan analisis faktor, sehingga kesimpulan pengelompokan pada factor 

faktor akan dibuat berdasarkan apa yang nanti diperoleh dalam analisis. Analisis 

faktor konfirmatori mempunyai informasi yang bersifat teoritis tentang struktur 

yang mendasari data dan diharapkan akan dihasilkan faktor yang sesuai dengan 

hipotesis tersebut sehingga sering dilakukan perulangan analisis, jika hasil 

pengujian model ternyata tidak sesuai dengan apa yang dihipotesiskan. Pada analisis 

faktor eksploratori masing-masing variabel awal diperbolehkan mempunyai nilai 

factor loading pada beberapa faktor, dan setelah nilai diperoleh akan dibuat 

keputusan sebuah variabel dimasukkan kedalam faktor yang mana. Analisis faktor 

konfirmatori melakukan pengelompokan pada sebuah variabel hanya berdasarkan 

variabel - variabel awal tertentu ( Wiratmanto, 2014 ).  

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2006) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dan 

kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. 

Kriteria Penilaian dalam uji validitas adalah:  

1. Jika nilai rhitung> rtabel maka pernyataan tersebut valid 
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2. Jika nilai rhitung< rtabel maka pernyataan tersebut tidak valid 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 

2006). Kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai (α) Pada uji statistik  > 0.60. Alat 

untuk mengukur reliabilitas adalah nilai dari Cronbach Alpha. 

 


