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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Pasar Lemah Duwur Kecamatan Wagir 

Kabupaten Malang, dengan pertimbangan Pasar Lemah Duwur merupakan pasar 

yang telah memiliki nama di kecamatan tersebut, serta mempertimbangkan 

aksesibilitas dan kedekatan dengan penelitian. Banyaknya pedagang yang 

menjajakan daganganya membuktikan eksistensi Pasar Lemah Duwur yang 

kental, namun seiring berjalannya waktu Pasar Lemah Duwur mulai tersaingi oleh 

hadirnya pasar modern. Minimnya fasilitas dan pelayanan menjadi salah satu 

penyebab. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2017 dengan metode 

yang digunakan adalah metode Sensus, dimana sensus merupakan pengambilan 

data secara menyeluruh dari populasi yang ada disuatu wilayah. 

3.2  Populasi dan Pengambilan Sampel 

Populasi ialah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, 

hal, atau orang yang memilki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat 

semesta penelitian Ferdinand, (2006) dalam Febriani, (2012). Populasi di Pasar 

Lemah Duwur merupakan pihak atau staf pengelola pasar serta pedagang Pasar 

Lemah Duwur, jumlah populasi pada penelitian ini adalah 38pedagang dan 6 staf 

pengelola Pasar Tradisional Lemah Duwur. 

Sampel adalah sebagian himpunan dari sebuah populasi yang memberikan 

keterangan atau data yang diperlukan dan dianggap dapat mewakili dalam 

penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan 
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metode survey jenis sensus, berpedoman pada teori Sugiyono, (2012) yakni, 

Sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang digunakan oleh peneliti yakni 

tertuju pada pedagang Pasar Tradisinoal Lemah Duwur secara menyeluruh yang 

berjumlah 38 orang.   

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui keterangan-keterangan yang berkaitan 

dengan sistem pelayanan yang diberikan pihak pengelola pasar kepada pedagang, 

di Pasar Lemah Duwur. Data Kuantitatif berkaitan dengan pengujian pengaruh 

variable kualitas pelayanan (X) terhadap variable kepuasan (Y) dan untuk 

mengetahui tingkat kepuasan konsumen penggunaan jasa secara menyeluruh 

dengan melihat tingkat kepentingan dari atribut-atribut   produk atau jasa. 

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari narasumber 

melalui wawancara, dan melakukan observasi lapang untuk mengetahui fenomena 

yang terjadi secara langsung. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak 

secara langsung dari pihak pertama, dan dapat berupa dokumentasi atau referensi 

lain dari internet, maupun dari literatur yang dapat mendukung penelitian ini.  
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode, 

sebagai berikut:  

1.  Observasi 

Teknik observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap 

para pedagang yang berada dilokasi Pasar Lemah Duwur sehingga didapatkan 

gambaran yang jelas mengenai lokasi dan obyek yang akan diteliti. 

2.  Wawancara  

Wawancara yang baik adalah wawancara yang bersifat mendalam. Artinya 

proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dalam 

wawancara dengan menginterpretasi jawaban yang akan diperoleh banyak dari 

para pedagang pasar. Pertanyaan yang di ajukan tentang wawasan yang luas pada 

kegiatan penelitian.  

Kegiatan wawancara agar lebih terarah, biasanya dilengkapi dengan 

pembuatan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada pedagang yang 

dipilih sesuai metode pengmbilan sempel, kemudian menanyakan beberapa 

pertanyaan yang telah disusun peneliti kepada pedagang, tujuan wawancara ini 

adalah untuk lebih mendapatkan informasi yang lebih akurat dan mendalam. 

3.  Kuesioner 

Kuesioner merupakan pengumpulan data penelitian dengan cara menyebarkan 

daftar pertanyaan yang sudah disusun untuk diisi oleh responden.  Kuesioner yang 

digunakan adalah skala likert dengan menggunakan skala Likert 5 (lima) point. 

Adapun jawaban responden dari skala pengukuran akan disesuaikan dengan 

pertanyaan yang diajukan.  
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Skala Pengukuran menggunakan penilaian dengan skor sebagai berikut:  

Tabel 1. Skala Likert 

No Simbol Keterangan Nilai 

1. STS Sangat Tidak Setuju 1 

2. TS Tidak Setuju 2 

3. KS Kurang Setuju 3 

4. S Setuju 4 

5. SS Sangat Setuju 5 

   Sumber : (Riduwan, 2007) 

4.   Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan menganalisis atau melihat dokumen-dokumen yang dibuat oleh peneliti 

ataupun oleh responden tentang permasalahan dalam penelitian, dokumen-

dokumen tersebut berbentuk tulisan dan gambar.  

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan sebagai karakteristik tertentu yang mempunyai nilai 

atau skor maupun ukuran yang berbeda untuk unit observasi atau individu yang 

berbeda. Adapun variabel dalam penelitian ini, adalah : 

1. Variabel Pelayanan (X1), dengan indikator : 

a. Tangibles (Bukti Langsung) 

b. Responsiveness (Daya tanggap) 

c. Assurance (Jaminan) 

d. Empathy (Perhatian) 

e. Reliability (Kehandalan) 
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2. Variabel Kepuasan (Y) dengan menggunakan indikator sistem keluhan dan 

saran  

3.6  Metode Analisis Data 

3.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sah jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Uji validitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan pearson product moment. 

Pengujian validitas dapat di analisis dengan menggunakan pearson product 

momentGhozali, (2005) dalam Martoatmodjo, (2014), Data dikatakan valid 

apabila nilai sig < 0,05.  Rumus validitas sebagai berikut: 

rxy= 𝑛𝑛∑𝑥𝑥𝑥𝑥−�∑𝑥𝑥2�(∑𝑥𝑥2)
�𝑛𝑛∑𝑥𝑥2−(∑𝑥𝑥)}�{∑𝑥𝑥−(∑𝑥𝑥)}

 

rxy: Koefisien korelasi ( r hitung) 

∑x: Skor variabel independen 

∑y: Skor variabel dependen 

∑xy: Hasil kali skor butir dengan skor total 

n    : Jumlah responden 

3.6.1.2  Uji reabilitas 

Menurut Ghozali (2005)dalam Martoatmodjo, (2014) menyatakan bahwa 

reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator 

dari peubah atau konstruk. Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 
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Pengujian reliabilitas dapat di analisis dengan menggunakan Cronbach’s Alpha. 

Variabel dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha> 0,60. 

α =       k.r 

         1+(k-1)  

Keterangan : 

α : Koefisien reliabilitas  

r : Korelasi antar item 

k : Jumlah item 

3.6.2 Method Succesive Interval (MSI)  

Menurut Syarifudin Hidayat (2005) pengertian Method of Successive 

Interval adalah metode penskalaan untuk menaikan skala pengukuran ordinal ke 

skala pengukuran interval. Langkah-langkah transformasi data ordinal ke data 

interval yaitu, Successive Interval dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1.  Perhatikan nilai jawaban dari setiap pertanyaan dalam kuesioner 

2. Untuk setiap pertanyaan tersebut, lakukan perhitungan ada berapa responden 

yang menjawab skor 1, 2, 3, 4, 5  = frekuensi ( f ) 

3. Setiap  frekuensi  dibagi dengan banyaknya n responden dan hasilnya = 

proporsi(p) 

4.  Kemudian hitung proporsi kumulatifnya ( pk ) 

5. Dengan menggunakan tabel normal, dihitung nilai distribusi normal (Z) untuk 

setiap proporsi kumulatif yang diperoleh.  
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6. Tentukan nilai densitas normal ( fd ) yang sesuai dengan nilai Z  

7.   Tentukan nilai interval ( scale value ) untuk setiap skor jawaban dengan 

rumus sebagai berikut :  

SV =  (densitylower lim it- densityupper lim it) 

Areabelowupper lim it- Areabelow lim it 

8. Sesuaikan nilai skala ordinal ke interval, yaitu  Skala Value  (SV) yang 

nilainya terkecil (harga negatif yang terbesar) diubah menjadi sama dengan 

jawaban responden yang terkecil melalui transformasi berikut 

ini:Transformed Scale Value :  SV = (Min data – Min SV). Proses 

pentransformasian data ordinal menjadi data interval dalam penelitian ini 

menggunakan bantuan program komputer yaitu  Microsoft Office Excel. 

3.6.3 Analisis Regresi Probit 

Fungsi regresi Probit adalah untuk melakukan pendugaan terhadap 

variable kualitas pelayanan (X) yang terdiri dari indikator Reliability 

(Kehandalan), Responsiveness (Daya tanggap), Tangibles (Bukti Langsung), 

Assurance (Jaminan), dan Empathy (Perhatian), berpengaruh terhadap Kepuasan 

Pedagang sebagai variabel terikat (Y). 

Model Probit adalah sebuah teknik analisis untuk mengestimasi 

kemungkinan sebuah peristiwa dengan variabel independen yang berskala biner 

Vasisht (2000). Berbeda dengan regresi logistik yang menggunakan fungsi 

distribusi kumulatif (Cumulative Distribution Fungtion).  
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3.6.3.1  Goodnessof Fit Model 

Goodness of fit model digunakan untuk mengetahui kecocokan model 

dengan data observasinya, yaitu apakah model regresi yang terbentuk mampu atau 

layak digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya. Kriteria pengujian menyatakan jika probabilitas > level of 

significance (α=0,05) maka model dinyatakan cocok dengan data observasi.  

3.6.3.2 Pengujian Hipotesis Simultan 

Pengujian hipotesis simultan digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh reliability, responsiveness, tangible, assurance, dan empathy terhadap 

kepuasan pedagang. Kriteria pengujian menyatakan jika probabilitas < level of 

significance (α=0,05)  

3.6.3.3 Pengujian Hipotesis Parsial 

Pengujian hipotesis parsial digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh reliability, responsiveness, tangible, assurance, dan empathy terhadap 

kepuasan pedagang secara individu. Kriteria pengujian menyatakan jika 

probabilitas < level of significance (α=0,05) maka terdapat pengaruh signifikan 

(individu) reliability, responsiveness, tangible, assurance, dan empathy terhadap 

kepuasan pedagang. 
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3.6.4 Analisis Deskriptif 

  Analisis data pada penelitian kualitatif menggunakan analisis 

deskriptifdari hasil wawancara yang dipandu dengan kuisioner. Analisis ini 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai kelebihan dan 

kekurangan pasar tradisional itu sendiri. Penelitian kualitatif, menurut (Miles, 

1992) Miles dan Huberman (1992) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh, berikut teknik pengambilan data 

yaitu: 

a. Analisis sebelum di lapangan 

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder 

yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dalam 

penelitian di lapangan. 

b. Analisis selama di lapangan 

Aktivitas dalam analisis data dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan 

analisis interaktif, yaitu : reduksi data atau data reduction, penyajian data atau 

data display, dan  penarikan kesimpulan atau conclusion drawing dan 

verification 

c. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapang) dituangkan 

dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Reduksi data 

berlangsung terus menerus selama proses penelitian. Peneliti menulis semua 

hasil data lapang sekaligus menganalisisnya, mereduksi, dirangkum, dipilih 
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hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah mengendalikannya.  

Selama pengumpulan berlangsung diadakan reduksi data yang 

selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat 

gugus dan menulis memo. Pereduksian ini bermaksud agar diperoleh 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, mempermudah peneliti 

mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan. 

d. Data Display (Penyajian Data) 

 Penyajian data atau display data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti 

untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari 

penelitian. Tahap ini dilakukan agar data-data yang diperoleh banyak 

jumlahnya akan tetap dikuasai dengan dipilah-pilahkan secara fisik dan dibuat 

bagan. 

e. Conclussion Drawing (Penarikan Kesimpulan) dan Verification 

 Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti dalam rangka mencari makna data 

yang dicoba untuk disimpulkan. Kesimpulan dalam penyajian data diatas 

menggunakan teks naratif yaitu lebih mengarah pada sebuah pemaparan 

berupa deskriptif dari data yang diperoleh. Verifikasi data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian 

berlangsung. 
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