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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1       Lokasi Penelitian 

Pemilihan lokasi dalam penelitian menggunakan metode purposive, atau 

dengan pertimbangan tertentu, dimana Universitas Muhammadiyah Malang 

menjadi sasaran lokasi penelitian ini. Alasan memilih Universitas Muhammadiyah 

Malang sebagai tempat penelitian adalah, karena memiliki jumlah mahasiswa 

yang cukup banyak. Pemaparan dari alasan tersebut diharapkan bisa memberikan 

gambaran mengenai gaya hidup mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang 

dalam mengkonsumsi mie instan merek Indomie. 

3.2       Jenis Penelitian 

Penelitian adalah suatu proses ketika seseorang mengamati fenomena 

secara mendalam dan mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa 

kesimpulan dari data tersebut (Martono, 2010). Jenis penelitian ini adalah 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis  yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012). Penelitian ini menggunakan 

pendekatan dskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian.  
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3.3       Populasi dan Sampel 

Martono (2010) mengemukakan bahwa populasi merupakan keseluruhan 

objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat 

tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu 

dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Malang Program Sarjana angkatan 

2015-2018. 

Tabel 3.1 Jumlah Mahasiswa Aktif Universitas Muhammadiyah 

Malang Program Sarjana Angkatan 2015-2018 

 

Fakultas Angkatan Jumlah Mahasiswa 

Fakultas Agama Islam 

2015 256 

2016 260 

2017 399 

2018 350 

Fakultas Ekonomi dan bisnis 

2015 1.065 

2016 1.086 

2017 1.357 

2018 1.518 

Fakultas Hukum 

2015 298 

2016 398 

2017 455 

2018 620 

Fakultas Ilmu Kesehatan 

2015 565 

2016 723 

2017 861 

2018 895 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

2015 876 

2016 868 

2017 1.226 

2018 1.596 

Fakultas Kedokteran 

2015 276 

2016 334 

2017 366 

2018 230 
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Jumlah Mahasiswa Aktif Universitas Muhammadiyah Malang Program 

Sarjana Angkatan 2015-2018 (Lanjutan) 

Fakultas Angkatan Jumlah Mahasiswa 

Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan 

2015 910 

2016 888 

2017 907 

2018 875 

Fakultas Pertanian – Peternakan 

2015 628 

2016 765 

2017 899 

2018 1.114 

Fakultas Psikologi 

2015 273 

2016 279 

2017 309 

2018 481 

Fakultas Teknik 

2015 878 

2016 1.019 

2017 1.209 

2018 1.524 

 Total 29.836 

Sumber : BAA Universitas Muhammadiyah Malang, (2018) 

 

Sampel adalah sebagian dari populasi itu (Sugiyono, 2012). Sampel 

merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang 

akan diteliti. Menurut Martono (2010), sampel dapat didefinisikan sebagai 

anggota populasi  yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga 

diharapkan dapat mewakili populasi. 

3.4 Metode Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan nonprobability 

sampling dengan metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan orang sebagai 

sampel dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki 

kompetensi dengan topik penelitian (Martono, 2010). Peneliti menetapkan sampel 
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dengan kriteria tertentu diantaranya adalah mahasiswa aktif Universitas 

Muhammadiah Malang, sedang menempuh pendidikan program Sarjana, angkatan 

2015-2018, dan  pernah mengkonsumsi Indomie atas keinginan sendiri dengan 

berat bersih 70-85 gram. 

Banyaknya populasi mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Malang 

program sarjana angkatan 2015-2018, sehingga peneliti perlu 

mempertimbangankan dari beberapa aspek baik dana, waktu, tenaga serta 

ketelitian dalam menganalisis data. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini 

ditentukan melalui rumus slovin, yaitu sebagai berikut : 

n = 
 

   e 
 

Dimana : 1 = Konstanta 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e = Persen kelonggaran ketidak telitian yang masih dapat ditolerir 

dalam pengambilan sampel yakni sebesar 10% dengan tingkat 

kepercayaan 90% 

Jumlah populasi mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Malang 

program sarjana angkatan 2015-2018 sebanyak 29.836  mahasiswa. Perhitungan 

dalam menentukan jumlah sampel yang diambil dengan menggunakan rumus 

Slovin adalah sebagai berikut : 

n = 
 

   e 
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n = 
      

               
  

n = 99,67 atau dibulatkan menjadi 100. 

Berdasarkan perhitungan didapatkan sebanyak 100 sampel yang diambil 

dalam penelitian ini. Landasan lain yang menguatkan dalam penentuan sampel ini, 

peneliti mengambil teori yang dikemukan oleh Roscoe (1975) yang dikutip Uma 

(2006) memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran sampel. Ukuran 

sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan 

penelitian, dalam penelitian mutivariate (termasuk analisis regresi berganda), dan 

ukuran sampel sebaiknya 10x lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. 

Jumlah sampel sebanyak 100 sampel pada penlitian ini bisa dikatakan layak.  

3.5       Metode Pengambilan Data 

Metode pengambilan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan demi 

tercapainya tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini antara lain adalah: 

1. Angket (Kuesioner), metode pengumpulan data yang paling sering 

digunakan dalam melakukan penelitian dengan jumlah responden cukup 

besar. Angket (Kuesioner) merupakan metode pengumpulan data dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau seperangkat pernyataan yang 

diajukan kepada responden. 

2. Pengumpulan data dari buku-buku, jurnal, internet dan instansi terkait 

untuk memperoleh informasi yang diperlukan. 
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3.6       Metode Analisis Data 

3.6.1 Pengukuran 

Pengukuran dalam penelitian ini akan dilakukan pada beberapa variabel, 

anara lain adalah variabel Aktivitas, Minat dan Opini dan diukur menggunakan 

Skala Likert. Menurut Sugiyono (2016) Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomenan sosial. Fenomena sosial di dalam penelitian, telah ditetapkan secara 

spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. 

Sugiyono (2016) melanjutkan bahwa dengan skala Likert, maka variabel 

yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator-indikator 

tersebut kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Variabel Aktivitas, 

Minat dan Opini akan diukur menggunakan skala likert. Skala yang disediakan 

dalam penelitian ini ada lima pilihan skala dengan format : 

5 =  Sangat Setuju (SS) 

Kondisi dimana responden merasa sangat yakin terhadap  pernyataan, tanpa 

perlu pertimbangan karena benar-benar sesuai dengan kondisi yang dialami.  

4 =  Setuju (S) 

Kondisi dimana responden merasa biasa saja atau sekedar yakin terhadap 

pernyataan yang diberikan.  

3 =  Ragu-ragu (R) 

Berada diantara dua kondisi, antara yakin dan tidak yakin dengan pernyataan 

yang diberikan  Contoh pernyataan “Mengkonsumsi Indomie menjadi 

Alternatif disaat diskusi kelompok”  Kondisi ini menjelaskan bahwa adanya 

keraguan terhadap pernyataan tersebut, karena tidak semua ingin 
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mengkonsumsi Indomie saja, ada saatnya mahasiswa berkeinginan 

mengkonsumsi makanan selain Indomie. 

2 =  Tidak Setuju (TS) 

Responden merasa tidak yakin terhadap pernyataan yang diberikan.  

1 =  Sangat Tidak Setuju (STS) 

Responden merasa benar-benar tidak yakin terhadap pernyataan 

yangdiberikan, karena benar-benar tidak sesuai dengan kondisi yang dialami.  

3.6.2    Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode analisis data yang digunakan untuk mengolah atau menganalisis 

data adalah Regresi Linier Berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

atau mengukur pengaruh veriabel independen (variabel bebas) terhadap variabel 

dependen (variabel terikat). Variabel independent dalam penelitian ini adalah gaya 

hidup yang terdiri dari tiga aspek yaitu aktivitas, minat dan opini. Variabel 

dependent penelitin ini adalah konsumsi Indomie. Pengolahan data menggunakan 

software SPSS Versi 23.00 yang dijalankan dengan media komputer.  

Berikut ini adalah persamaan regresi dari penelitian ini : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Dimana : Y       = Konsumsi Indomie 

a = Bilangan konstanta sebagai titik potong 

b1, b2, b3 = Koefisien Regresi 

X1 = Aktivitas 

X2 = Minat 

X3 = Opini 

e = error / variabel pengganggu 
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3.6.3    Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

Penelitian ini juga dilakukan uji instrumen dengan menggunakan Uji 

Validitas. Validitas adalah seberapa jauh alat dapat mengukur hal atau subjek 

yang ingin diukur (Misbahuddin, 2013). Uji validitas bertujuan untuk menguji 

kebenaran atau kesempurnaan tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut 

mampu mengukur apa yang hendak diukur. 

Menurut Ghozali (2006), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

tidaknya suatu kuisioner. Kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner 

tersebut. Dasar pengambilan keputusan untuk menguji validitas butir angket 

adalah: 

1. rhitung > rtabel dan positif, maka pertanyaan valid 

2. rhitung < rtabel dan tidak positif, maka pertanyaan tidak valid 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas yaitu untuk menguji tingkat konsistensi suatu tes. 

Reliabilitas artinya memiliki sifat dapat dipercaya. Alat ukur dikatakan memiliki 

reliabilitas apabila digunakan berkali-kali oleh peneliti yang sama atau oleh 

peneliti lain yang memberikan hasil yang sama (Misbahuddin, 2013). 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten (Ghozali, 2006). 

Reliabel maksudnya sejauh mana suatu tes itu dapat dipercaya untuk 

menghasilkan skor yang tidak berubah (konsisten), meski dilakukan tes dikeadaan 
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atau situasi yang berbeda. Reliabel tes bisa dikatakan juga berhubungan dengan 

ketetapan hasil tes. 

Nunnally (1967) menyatakan nilai reliabilitas ditunjukan oleh koefisien 

Cronbach Alpha (α)  Variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha > rtabel, atau Cronbach Alpha > 0,60. Menurut Misbahuddin (2013), 

Reliabilitas mengandung tiga makna, yaitu : 

1. Tidak berubah-ubah 

2. Konsisten, dan 

3. Dapat diandalkan 

Indikator Tingkat Reliabilitas menurut Arikunto (2002) dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 3.2 Indikator Tingkat Reliabilitas 

No. Tingkat Reliabilitas Nilai Reliabilitas 

1 0,80-1.000 Sangat Tinggi 

2 0,60-0,799 Tinggi 

3 0,40-0,599 Cukup 

4 0,30-0,399 Rendah 

5 0,00-0,199 Sangat Rendah 

Sumber : Arikunto, (2002) 

3.6.4    Uji Pengaruh Secara Simultan dan Parsial 

a. Analisis Uji F 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengujian variabel bebas secara 

simultan (bersamaan) apakah variabel bebas secara serentak berpengaruh terhadap 

variabel terikat. Penganalisisan dibantu dengan program SPSS Versi 23.00. 

Penolakan hipotesis atas dasar signifikansi pada taraf nyata 5% (taraf kepercayaan 

sebesar 95%), dengan kriteria: 
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1) Jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti ada 

pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

2) Jika Fhitung < Ftabel maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti tidak ada 

pengaruh secara simultan antara variabel independent terhadap variabel 

dependen. 

 

b. Analisis Uji t 

Ghozali (2006) uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel terikat. 

Kriteria penolakan hipotesis pada uji t adalah sebagai berikut: 

1) Jika thitung ≥ ttabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti ada 

pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

2) Jika thitung ≤ ttabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel independent terhadap variabel 

dependen. 


