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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan cara yang dipilih oleh peneliti untuk 

meneliti sebuah fenomena. Pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2011: 8) menjelaskan pendekatan 

kuantitatif sebagai pendekatan penelitian yang mengacu pada filsafat positivisme 

yang digunakan untuk meneliti sebuah populasi atau sampel. Proses pengumpulan 

data dalam penelitian kuantitatif menggunakan instrumen penelitian yang kemudian 

dianalisis secara statistik.  

Menurut Machmud (2016: 46) pendekatan kuantitatif adalah metode 

penelitian yang menekankan pada fenomena yang bersifat objektif. Secara rinci 

penelitian kuantitatif bersifat sistematis, terencana, dan terstruktur. Tujuan dari 

penelitian kuantitatif adalah menjelaskan sebuah fenomena dan menghasilkan 

generalisasi.  

3.2 Jenis dan Dasar Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, peneliti ingin menggambarkan dan 

mendeskripsikan sebuah fenomena atau masalah. Machmud (2016: 136) memaknai 

penelitian deskriptif sebagai penelitian terhadap variabel mandiri. Dalam penelitian 

ini tidak ada perbandingan atau hubungan dengan variabel lainnya. 

Dasar penelitian dalam penelitian ini adalah survei. Faisal (2007: 23) 

menjelaskan penelitian dengan dasar survei bertujuan untuk memberikan gambaran 

pada karakteristik sebuah populasi yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan 
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aspek sosial lainnya. Variabel yang diteliti disejajarkan dengan karakteristik yang 

menjadi fokus perhatian survei.   

3.3 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah warga persyarikatan 

Muhammadiyah Kota Malang. Berdasarkan data yang diperoleh langsung dari 

Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, terdapat 5 cabang 

Muhammadiyah berdasarkan 5 kecamatan di Kota Malang. Berdasarkan hasil 

wawancara langsung dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Cabang 

Kedungkandang, Drs. Sirojuddin, A.Ma, menjelaskan bahwa jumlah kalangan 

Muhammadiyah di Kota Malang sangat banyak, mengingat organisasi ini 

memiliki banyak simpatisan di luar keanggotaan organisasi, namun dapat 

diperkirakan terdapat kurang lebih 50 anggota di setiap ranting cabang 

Muhammadiyah Kota Malang. Data yang diperoleh dari Kantor Pimpinan 

Daerah Muhammadiyah Kota Malang menunjukkan terdapat 63 ranting di Kota 

Malang. Sehingga dapat diperoleh total populasi kalangan Muhammadiyah 

Kota Malang kurang lebih sebanyak 3.150 orang. 

Badan Pusat Statistik (dalam Bps.go.id) memberikan definisi pada 

penduduk usia kerja sebagai penduduk berusia lebih dari lima belas tahun yang 

bekerja atau memiliki pekerjaan tetapi untuk sementara tidak bekerja, dan 

pengangguran. Selanjutnya Badan Pusat Statistik (dalam 

Disnakertrans.kalbarprov.go.id) membagi golongan umur pada angkatan kerja 

menjadi lima golongan yaitu 15-24 tahun, 25-34 tahun, 35-44 tahun, 45-54 

tahun, dan 55+ tahun. Adapun karakteristik populasi dalam penelitian ini dipilih 
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dengan melakukan eliminasi pada usia 15-24 tahun. Hal ini dilakukan dengan 

pertimbangan bahwa mayoritas penduduk dalam usia tersebut masih menempuh 

pendidikan dan belum memiliki penghasilan sendiri sehingga belum memiliki 

daya beli pada produk rumah tangga seperti kulkas. Sementara sebagian besar 

produk rumah tangga menjadikan rentang usia mulai dari 25-35 tahun sebagai 

target market dari produknya (Ramadhiani, Properti.kompas.com, 2016).  

2. Sampel 

Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak memungkinkan peneliti 

untuk mengambil seluruhnya menjadi sampel, sehingga dalam penelitian ini 

penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan teknik cluster 

random sampling. Sugiyono (2011: 83) menjelaskan teknik cluster random 

sampling merupakan teknik yang digunakan peneliti jika sumber data yang 

diteliti sangat luas. Sampel diambil berdasarkan daerah populasi yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan data yang telah diperoleh, terdapat lima cabang besar 

Muhammadiyah di Kota Malang. Peneliti mengambil tiga cabang 

Muhammadiyah secara random sehingga diperoleh tiga cabang sebagai sampel 

yaitu Kedungkandang, Blimbing, dan Klojen. 

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan 

pada rumus Taro Yamane (dalam Rakhmat, 1993: 82) yaitu: 

𝑛 =
N

N. d2 + 1
 

𝑛 =
3150

3150. (10%)2 + 1
 

             = 97 orang 
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Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

d = Presisi (10%) 

Berdasarkan rumus Taro Yamane dengan tingkat presisi 10% maka 

sampel dalam penelitian ini berjumlah 97 orang. Sehingga peneliti 

membulatkan jumlah sampel menjadi 100 orang.          

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat bertemunya peneliti dan sumber data. 

Berdasarkan hasil penentuan sampel, penelitian ini akan dilakukan di tiga daerah 

cabang Muhammadiyah Malang yaitu Kedungkandang, Blimbing, dan Klojen. 

Penelitian akan dilakukan di masjid yang digunakan untuk kajian minggu-an 

cabang Muhammadiyah. Waktu penelitian akan dilakukan pada kajian minggu-an 

dari tiap cabang Muhammadiyah.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan 

kuesioner. Kuesioner adalah alat untuk memperoleh data yang berisi pertanyaan 

tertulis yang harus diisi sendiri oleh sumber data. Kuesioner digunakan bila 

jumlah populasi dalam penelitian cukup besar. Dalam penelitian ini, pembagian 

kuesioner dilakukan dengan melampirkan iklan kulkas SHARP bersertifikat 

halal dalam bentuk cetak untuk memudahkan responden dalam melakukan 

persepsi. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa informasi dan 

pengolahan data terkait penelitian dalam bentuk dokumen. 

3.6 Teknik Pengukuran Data 

Dalam penelitian kuantitatif, data yang dikumpulkan berbentuk angka 

sesuai dengan skala pengukuran yang telah ditetapkan. Hal tersebut berkaitan 

dengan proses analisis data yang akan dilakukan secara statistik. Oleh karena itu, 

penelitian ini menggunakan skala likert. 

Menurut Sugiyono (2011: 93) skala likert merupakan skala yang sesuai bila 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi. Skala likert memiliki 

jawaban yang menunjukkan gradasi dari sangat positif hingga sangat negatif. 

Penelitian ini menggunakan empat kategori yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), 

tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS) dengan skor 4, 3, 2, dan 1 untuk 

setiap jawaban.   

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara statistik yaitu proses analisis berdasarkan 

hasil pengumpulan data berupa angka yang telah disesuaikan dengan skala 

pengukuran. Dalam penelitian ini digunakan rumus statistik mean untuk 

mengetahui rata-rata persepsi responden. Rumus mean ditunjukkan sebagai berikut: 

𝑋 = 
𝑥1+𝑥2+𝑥3+⋯+𝑥𝑛

𝑛
 

𝑋   = Mean/ Rata-rata 

x1+x2+x3+…+xn  = Penjumlahan nilai butir 



 

53 
 

𝑛    = Jumlah responden 

Setelah ditemukan nilai rata-rata, akan ditentukan nilai interval untuk 

mengetahui kategori persepsi dengan rumus berikut: 

𝑖 =  
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
 

 

3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui ketepatan dan kecermatan suatu 

alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Sebuah alat ukur dapat memperoleh 

tingkat validitas yang tinggi apabila alat tersebut mampu menjalankan fungsi 

ukurnya atau memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dilakukannya 

pengukuran. Rumus yang digunakan untuk menguji validitas kuisioner dalam 

penelitian ini yaitu teknik korelasi product moment sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√(𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2)(𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2
 

𝑟𝑥𝑦  = Korelasi product moment 

𝑛  = Jumlah sampel 

∑xy = Jumlah perkalian antara skor item dengan skor total  

∑x2   = Jumlah skor kuadrat skor item  

∑y2 = Jumlah skor kuadrat skor total  
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Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi dari alat pengukur 

yang digunakan. Untuk mengetahui hal tersebut digunakan teknik inter-item dari 

Cronchbach sebagai berikut: 

𝑟 = ( 
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏2

∑ 𝜎𝑡2
) 

r  = Reliabilitas konsumen 

k = Jumlah item valid 

𝜎𝑏2 = Jumlah varian butir 

𝜎𝑡2 = Varian total 

 


