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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Daerah Penelitian 

Metode penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 

mengambil lokasi penelitian di Kota Malang, dengan alasan Kota Malang 

merupakan daerah kawasan wisata dan merupakan salah satu kota besar di Jawa 

Timur yang mempunyai penduduk yang cukup banyak. Kota malang sendiri juga 

memiliki beragam tempat berbelanja sehingga keberadaan Pasar Tradisional di 

Kota Malang kurang menjadi prioritas dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang tepatnya yaitu Pasar Tradisional 

Tawangwangu. Pemilitihan lokasi tersebut dikarenakan Pasar Tradisional 

Tawangmangu memiliki lokasi yang strategis ditengah Kota Malang sehingga 

mudah dijangkau oleh kendaraan umum dan lokasi pasar dan lokasi  berdekatan 

dengan pasar modern dan juga mall, selain itu produk yang dijual di Pasar 

Tawangmangu Kota Malang ini relatif beragam. Berbelanja di Pasar Tawangmangu 

Kota Malang tentu memiliki alasan-alasan tertentu yang melatar belakangi 

misalnya lokasi strategis, harga produk, keberagaman dan lain-lain.  

3.2 Teknik Penentuan Populasi 

 Populasi merupakan keseluruhan subjek ataupun objek penelitian . objek 

penelitian terdiri dari unit-unit penelitian. Unit penelitian dapat berupa orang 

(individu), rumah tangga, kelompok dan lain-lain. (Ibrahim, J 1996). 
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Populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu seluruh konsumen yang 

berbelanja di Pasar Tradisional Tawangmangu Kota  Malang.Jumlah populasi 

konsumen yang banyak sehingga peneliti mengambil sampel yang bisa mewakili 

dari populasi tersebut.  Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik dari 

populasi atau wakil dari populasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 

Nonprobability Sampling dengan teknik Accidental Sampling yaitu penentuan 

sampel dari populasi yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat 

digunakan sebagai sampel. Pengambilan sampel secara kebetulan (accidental) 

digunakan bila peneliti tidak mengetahui jumlah pasti dari populasi. Tidak ada 

lembaga atau instansi yang dapat meberikan keterangan mengenai jumlah populasi. 

Sampel penelitian sebaiknya di atas 30 uunit. Angka ini diambil berdasarkan 

persyaratan-persyaratan yang diwajibkan terhadap kriteria sampel kecil atau besar 

(Ibrahim, J 1996).  Menentukan jumlah sampel yang diperlukan dapat dicari dengan 

rumus (Djarwanto dan Subagyo, 2000:159) : 

 

Keterangan : 

n = Sampel 

Z = Angka yang menunjukkan penyimpangan nilai variabel dari mean 

E = Error 

Dengan nilai α : 0,05 ditetapkan besarnya kesalahan tidak sampai 0,1. Disini akan 

didapat perhitungan sebagai berikut : 
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n = 96,04 

Jadi banyaknya sampel minimal sebesar 96,04 orang maka kami 

mengambil  100 konsumen. 

3.3 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti yang berkaitan 

dengan tujuan spesifik. 

2. Data Sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang 

dikumpulkan dari sumber yang telah ada, seperti jurnal, artikel, publikasi 

pemerintah dan studi pustaka 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Observasi  

Observasi yaitu adalah cara pengumpulan data yang dilakukan secara 

sistematis dan disengaja dengan melakukan pengamatan dan pencatatan 

secara langsung terhadap objek yang diteliti dan apa aja yang terdapat di 

tempat penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara  yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, 

mencoba mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan langsung dari 
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narasumber. Peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu topik atau 

permasalahan penelitian kemudian mengajukan berbagai macam pertanyaan 

mengenai faktor-faktor yang memotivasi berbelanja di Pasar Tradisional 

Tawangmangu Kota Malang. 

3. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan pertanyaan-

pertanyaan tertulis berhungan dengan tujuan penelitian kemudian diajukan 

kepada sampel yang telah ditentukan. 

3.3.3 Teknik Pengukuran Data 

 Teknik pengukuran variabel yang dilakukan untuk mengukur setiap 

item pertanyaan yaitu menggunakan Skala Likert, dengan menggunakan Skala 

Likert menjadikan variabel menjadi indikator variabel. Indikator tersebut 

dijadikan tolak ukur guna menyusun item yang berupa pertanyaan-pertanyaan. 

Jawaban dari kuesioner akan diberi skor : 

a. Jawaban sangat setuju  diberi skor 5 

b. Jawaban setuju   diberi skor 4 

c. Jawaban netral/ragu-ragu diberi skor 3 

d. Jawaban tidak setuju  diberi skor 2 

e. Jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1 
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3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu 

instrument (Arikunto, 2006). Validitas berkaitan dengan permasalahan apakah 

instrument yang dimaksudkan untuk mengukur sesuatu dapat mengukur secara 

tepat terhadap sesuatu yang diukur tersebut. Sebuah kuesioner dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan serta dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Suatu indikator dikatakan valid, apabila n = 

100 dan α = 0,05, maka R tabel = 0,195 dengan ketentuan : 

Hasil R hitung > R tabel (0,195) = valid 

Hasil R hitung < R tabel (0,195) = tidak valid 

Reliabilitas adalah sesuatu instrument yang cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik 

(Arikunto, 2006:178). Realibilitas adalah  sebuah alat untuk mengukur 

konsistensi, keajegan atau tidak berubah-ubah. Data-data hasil penelitian yang 

akan diolah dengan suatu teknik statistik yang diperoleh lewat pengukuran. 

Usaha untuk mengestimasikan tingkat reliabilitas sebuah kuesioner adalah usaha 

untuk meminimalkan skor-skor kesalahan itu. Reliabilitas sebuah kuesioner 

yang dinyatakan reliabel, sehingga data yang diperoleh dari hasil pengukuran 

dengan kuesioner tersebut dapat mewakili, atau paling tidak mendekati keadaan 

atau ciri-ciri subyek penelitian yang diukur. Alat untuk mengukur reliabilitas 

dengan menggunakan Alpha Cronbach. Suatu variabel dikatakan reliabel, 

apabila : 

Hasil α ≥ 0,60 = reliabel 
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Hasil α ≤ 0,60 = tidak reliabel 

3.4.2 Metode Succesive Interval (MSI) 

Metode Succesive Interval merupakan proses mengubah data ordinal 

menjadi data interval. Nilai skor interval inilah yang selanjutnya akan digunakan 

untuk menggantikan nilai kategori (skala ordinal) dalam analisis regresi. Nilai 

tersebut sudah memenuhi syarat skala pengukuran interval sehingga analisis 

regresi dapat digunakan.  

3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh variabel harga produk, sistem tawar menawar, lokasi pasar, kualitas 

pelayanan, kenyamanan dan keamanan, keberagaman produk, kualitas produk, 

promosi terhadap motivasi konsumen dalam berbelanja di Pasar Tradisional 

Tawangmangu Kota Malang. Perumusan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + b8X8 + e 

Dimana : 

Y = Motivasi Berbelanja 

X1 = Harga Produk 

X2 = Sistem Tawar Menawar 

X3 = Lokasi Pasar 

X4 = Kualitas Pelayanan 

X5 = Kenyamanan dan Keamanan 

X6 = Keberagaman Produk 
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X7 = Kualitas Produk 

X8 = Promosi 

a = Konstanta 

b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8 = Koefisien masing-masing faktor 

e = Kesalahan atau error 

Hasil regresi yang diperoleh kemudian dilakukan pengujian untuk 

mengetahui apakah koefisien regresi yang diperoleh mempunyai pengaruh yang 

signifikan atau tidak, baik secara simultan atau parsial dan mengetahui pula 

seberapa besar pangaruhnya, dalam melakukan pengolahan data dengan regresi 

perlu dilakukan beberapa pengujian antara lain : 

1) Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui prosentasi 

perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). 

Dimana hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien R² antara 0 (nol) sampai 

dengan 1 (satu). Koefisien determinasi 0 berarti variabel bebas (harga produk, 

sistem tawar menawar, lokasi pasar, kualitas pelayanan, kenyamanan dan 

keamanan, keberagaman produk, kualitas produk, promosi) sama sekali tidak 

berhubungan atau mempengaruhi variabel terikat (Motivasi Berbelanja) 

apabila koefisien determinasi mendekati 1 maka semakin berhubungan. 

2) Pengujian Hipotesis 

a) Uji T 
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Uji t statistik untuk menguji pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel 

tidak bebas secara parsial dengan mengasumsikan bahwa variabel lain 

dianggap konstan. Adapun tahap pengujiannya adalah : 

a. Menentukan formula null hipotesis statistik yang akan duji : 

Ho : Ba < 0, artinya tidak ada pengaruh X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8  

terhadap Y. 

Ha : Bo > 0, artinya ada pengaruh X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8  terhadap 

Y 

b. Menentukan t tabel dan t hitung 

t tabel dengan tingkat = 5 % (0,05) 

t hitung didapat dari hasil perhitungan komputer = (n – 1 – k) 

c. Menentukan kriteria pengujian 

Bila probabilitas > 0,05, maka Ho diterima 

Bila probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak 

b) Uji F 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau 

bersama-sama antar variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh 

tersebut memiliki tingkat signifikan pada alpha 5%. Adapun metode untuk 

menentukan apabila nilai signifikan <0,05 dan Fhitung >Ftabel. Nilai F dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

R2 = Koefisien Determinan 

k = Banyaknya Perubah Bebas 

n = Jumlah Data 


