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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu Penelitian  

       Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari – Februari tahun 2019 yang 

berlokasi di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Tlogomas, Kota Malang. 

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi Penelitian  

         Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 134 responden yang diambil 

dari pembeli dan penjual yang menjual produk olahan daging ayam yaitu bakso, 

sosis, nugget, fried chicken yang berada di wilayah Kelurahan Tlogomas, Kecamatan 

Lowokwaru, Kota Malang. 

3.2.2 Alat dan Bahan Penelitian  

         Peralatan yang digunakan untuk mengambil data dan menganalisis data pada 

penelitian ini terdiri dari kuesioner, dokumentasi seperti kamera dan transportasi. 

3.3 Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

3.3.1 Batasan Variabel 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel diversifikasi, merupakan keanekaragaman dari jenis jenis produk 

olahan daging ayam broiler yang diperoleh, jenis olahan daging ayam yang 

dikonsumsi, diversifikasi produk olahan daging ayam broiler diperoleh dari 

berbagai jenis olahan yang dihasilkan dari daging ayam yaitu bakso, sosis, 

nugget, fried chicken. 
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2. Variabel pola konsumsi, yaitu tingkat kesukaan dan harga terhadap 

diversifikasi dari produk olahan daging ayam broiler di Kota Malang. 

3.3.2 Cara Pengamatan  

       Penelitian ini menggunakan sampel dari masyarakat yang berada di Kelurahan 

Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Adapun cara pengambilan sampel 

yaitu dengan cara wawancara masyarakat baik penjual maupun pembeli  produk 

olahan daging ayam broiler yaitu bakso, sosis, nugget fried chicken Wilayah 

Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. 

3.4 Metode Penelitian  

         Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Metode 

pengambilan data pada penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (purposive sampling).  Penelitian ini membutuhkan data yang 

relevan dan benar tanpa adanya manipulasi data guna keberhasilan penelitian. Agar 

data yang didapatkan akurat dan dapat dipercaya, maka diperlukan pengambilan data 

dengan metode survei yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut : 

1. Wawancara 

       Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dengan melakukan 

tanya jawab terhadap responden atau penjual maupun pembeli dan masyarakat Kota 

Malang. Sehingga penelitian dapat mencapai tujuan dari penelitian. 

2. Kuesioner 
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       Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

membuat seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab pada 

penelitian ini ritel dan konsumen sebagai responden. 
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3. Observasi 

         Observasi sebagai teknik pengumpulan data, yang dilakukan dengan 

pengamatan keadaan secara langsung terhadap objek penelitian. Sehingga penelitian 

dapat memperoleh data yang diperlukan. 

3.5 Metode Analisa Data  

         Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis Chi 

Square digunakan untuk mengetahui Diversifikasi produk olahan daging ayam 

broiler, yaang dimana Chi Square disebut juga dengan Kai Kuadrat. Chi Square 

adalah salah satu jenis uji komparatif non parametris yang dilakukan pada dua 

variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Prosedur uji ini dengan 

mentabulasikan suatu variabel menjadi kategori dan menghitung statistik chi square. 

Uji kecocokan modelnya membandingkan observasi dan frekuensi harapan pada 

kategori untuk diuji tiap kategorinya (Apabila dari 2 variabel, ada 1 variabel dengan 

skala nominal maka dilakukan uji chi square dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Dimana : 

=Nilai khai-kuadrat 

 fo = frekuensi observasi/pengamatan 

fe = frekuensi ekspetasi/harapan 
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3.5.1 Analisis Chi square  

 Tabel 3.5.1 Analisis Chi Square  

Diversifikasi Produk Olahan Daging Ayam 

Broiler 

Pola Konsumsi 

Kesukaan Harga 

1 2 Total  

Bakso                        1 A B A+B 

Sosis                          2 C D C+D 

Nugget                      3 E F E+F 

Fried Chicken             4 G H G+H 

Total  A+C+E+G B+D+F+H N 

( Sumber Data Terolah 2019 ) 

         Tabel analisis chi square Tabel 3.5.1 digunakan agar mempermudah peneliti 

dalam menganalisis diversifikasi produk olahan daging ayam broiler diantaranya 

yaitu bakso, sosis, nugget, fried chicken yang keempat produk olahan daging ayam 

broiler ini diberi skor 1, 2, 3, dan 4, kemudian pola konsumsi dibedakan menjadi 2 

yaitu kesukaan yang diberikan kode 1 kemudian setiap produk olahan daging ayam 

broiler diberikan kode A, C, E dan G Pada pola konsumsi harga diberikan kode 2 

yang setiap produk olahan daging ayam broilernya di berikan kode B, D, F, H 

kemudian setiap pola konsumsi dan produk olahan daging ayam broiler di jumlahkan. 

3.5.2 Analisis Tabulasi Data dan Penentuan Sampel  

1. Analisis Tabulasi Data  

Tabel 3.5.2 Tabel Tabulasi Data  

Responden Diversifikasi Produk 

Olahan Daging Ayam 

Broiler 

Pola konsumsi  

Kesukaan Harga 

1    

2     

50    

134    
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( Sumber Data Terolah 2019 ) 

         Tabel 3.5.2 digunakan peneliti untuk memasukan 134 data dari responden yang 

menjawab kuisioner dari peneliti yang sebelumnya sudah dijelaskan tabel analisis 

data ( 3.5.1 ) diversifikasi produk olahan daging ayam broiler yang terdiri dari bakso, 

sosis, nugget, fried chicken dengan skor 1, 2, 3, 4 dimasukan pada kolom diversifikasi 

dan pada kolom pola konsumsi dimasukan data dengan skor 1 dan 2 kemudian 

dianalisis data di masukan ke dalam aplikasi SPSS selanjutnya dianalisisi 

menggunakan analisis Chi Square. 

2. Penentuan Sampel 

       Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data 

skunder yang terdiri dari 388 responden, Data tersebut di ambil dari jumlah 

masyarakat Di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang sebesar 

13.434 jiwa yang di hitung menggunakan rumus slovin, yaitu  n = N ( 1 + ( N X e 

Kuadrat )). Hasil perhitungan mendapatkan nilai 388,43 dibulatkan maka besar 

sampel minimal dari 13.434 populasi pada margin of error 5% adalah sebesar 388. 

Berdasarkan rumus statistik jumlah populasi kemudian dibagi dengan 30 % 

mendapatkan hasil 134 responden yang terbagi menjadi, data primer, diperoleh dari 

wawancara langsung kepada konsumen yang sedang berbelanja produk olahan daging 

ayam dengan menggunakan kuisioner, sedangkan data sekunder, di dapatkan dari 

pedagang atau warung-warung penjual produk olahan daging ayam broiler. (Sevilla 

1960). 

 


