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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. ObjekdanLokasi 

Objek pada penelitian ini adalah Toko Serba Sari yang berlokasi di 

Semarang.  

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, 

yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui survei 

langsung. Dalam penelitian ini data primernya adalah data konsumen pada 

Toko Serba Sari. 

 

3.3. MetodeSampling 

3.3.1. Populasi Dan Sampel 

Populasi adalah sekumpulan orang atau obyek yang memiliki 

kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok 

dalam suatu riset khusus (Supranto, 2012: 21) Populasi dalam penelitian 

ini adalah semua konsumen  yangmelakukan pembelian di Toko Serba 

Sari. 

Karena jumlah populasi yang jumlahnya tidak diketahui dengan 

pasti, maka dibutuhkan sampel.Sampel dapat didefinisikan sebagai 

beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi (Supranto, 
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2012:55).Pada penelitian ini menggunakan teknik nonprobability 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang 

sama bagi setiap anggota populasi menjadi sampel (Sugiyono, 2014:77). 

Teknik sampel yang digunakan adalah dengan quota  sampling, yaitu 

teknik penentuan sampel yang jumlahnya ditentukan terlebih dahulu. 

Pada penelitian ini sampelnya adalah 30 orang responden  konsumen di 

Toko Serba Sari, yang terdiri dari 25 pembeli biasa  dan 5  pembeli 

langganan. 

 

3.3.2. Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

kuesioner.Pada penelitian ini menggunakan skala pengukuran data yaitu 

dengan Skala Likert. Secara sistematis kegunaan dari sistem ini adalah 

memberi skor pada pertanyaan. Pada penelitian ini skala Likert 

digunakan pada penilaian konsumen. Penggolongan skor jawaban pada 

Skala Likert dalam penelitian ini adalah: 

a. Sangat tidak setuju (STS)  skor 1  

b. Tidak setuju (TS)      skor 2  

c. Netral (N)   skor 3  

d. Setuju (S)                 skor 4  

e. Sangat setuju (SS)        skor 5 
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3.4. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Validitas dan reliabilitas diperoleh dari uji coba kuesioner untuk 

memperoleh informasi mengenai kualitas instrumen yang digunakan, 

yaitu informasi mengenai sudah atau belumnya instrumen yang 

bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai alat pengumpul data. 

Kuesioner dapat dikatakan memenuhi persyaratan apabila instrumen-

instrumen dalam kuesioner tersebut valid dan reliabel. 

 

a. Uji Validitas  

Uji validitas adalah suatu alat ukur yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 

atau sahih mempunyai  

validitas yang tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas yang rendah. Dalam uji validitas digunakan 

perhitungan Product Moment dan dibandingkan dengan  r  kritisnya. 

  

Rxy =
nåXY -åX.åY

n.åX 2 - åX 2( )é
ë

ù
û- n.åY 2 - åY 2( )é

ë
ù
û

 

Keterangan : 

Rxy  =  koefisien korelasi (r hitung) 

X      =  instrumen indikator 

Y      =  variabel yang bersangkutan 

N      =  jumlah 
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Angka korelasi yang diperoleh dibandingkan dengan angka tabel 

korelasi pada baris N dan taraf signifikan 5 %.  

Apabila r hitung > r tabel korelasi antara butir dengan skor total 

(pada taraf signifikasi 5 %), maka pertanyaan yang digunakan tersebut 

valid. Sebaliknya, apabila r hitung < r tabel korelasi antara butir dengan 

skor total (pada taraf signifikasi 5 %), maka pertanyaan yang digunakan 

tersebut tidak valid. Pada penelitian ini menggunakan bantuan program 

SPSS. Di dalam melakukan pengujian validitas, peneliti menggunakan 

alat bantu SPSS dan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Hasil Pengujian Validitas Variabel Produk 

Pertanyaan r hitung  r tabel Keterangan 

X1 0,539 0,361 Valid 

X2 0,446 0,361 Valid 

X3 0,650 0,361 Valid 

X4 0,482 0,361 Valid 

X5 0,522 0,361 Valid 

     Sumber: Data primer yang diolah (2016) 

Tabel 3.2. Hasil Pengujian Validitas Variabel Harga 

Pertanyaan r hitung  r tabel Keterangan 

X1 0,438 0,361 Valid 

X2 0,439 0,361 Valid 

X3 0,338 0,361 Valid 

X4 0,595 0,361 Valid 

X5 0,535 0,361 Valid 

X6 0,687 0,361 Valid 

     Sumber: Data primer yang diolah (2016) 

Tabel 3.3. Hasil Pengujian Validitas Variabel Lokasi 

Pertanyaan r hitung  r tabel Keterangan 

X1 0,470 0,361 Valid 

X2 0,470 0,361 Valid 

     Sumber: Data primer yang diolah (2016) 



41 

Tabel 3.4. Hasil Pengujian Validitas Variabel Keramahan Karyawan 

Pertanyaan r hitung  r tabel Keterangan 

X1 0,684 0,361 Valid 

X2 0,674 0,361 Valid 

X3 0,579 0,361 Valid 

X4 0,799 0,361 Valid 

X5 0,693 0,361 Valid 

X6 0,540 0,361 Valid 

     Sumber: Data primer yang diolah (2016) 

 

Tabel 3.5. Hasil Pengujian Validitas Variabel Pelayanan Karyawan 

Pertanyaan r hitung  r tabel Keterangan 

X7 0,830 0,361 Valid 

X8  0,738 0,361 Valid 

X9 0,849 0,361 Valid 

X10 0,643 0,361 Valid 

     Sumber: Data primer yang diolah (2016) 

 

Tabel 3.6. Hasil Pengujian Validitas Variabel Citra Toko 

Pertanyaan r hitung  r tabel Keterangan 

X1 0,728 0,361 Valid 

X2 0,728 0,361 Valid 

     Sumber: Data primer yang diolah (2016) 

Dari tabel di tersebut diketahui bahwa nilai untuk r hitung > r tabel 

maka dikatakan kuesioner pada penelitian ini valid. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran 

dapat dipercaya.Secara empirik, tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan 

oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Tinggi rendahya 
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reliabilitas tes dicerminkan oleh koefisien korelasi antara skor pada dua 

tes yang paralel yang dikenakan pada sekelompok individu yang sama. 

Semakin tinggi koefisien korelasi, berarti konsistensi antara hasil 

pengenaan dua tes tersebut semakin baik dan hasil ukur kedua tes itu 

dikatakan semakin reliabel.Sebaliknya, apabila dua tes yang dianggap 

paralel ternyata menghasilkan skor yang satu dengan yang lain 

berkorelasirendah, maka dapat dikatakan bahwa reliabilitas hasil ukur tes 

tersebut tidak tinggi. 

Rumus uji reliabilitas : 

  

a =
K.r

1+ r -1( )K
 

Keterangan : 

 =  banyaknya belahan tes / koefisien reliabilitas 

i =  bilangan konstan 

 r     =  rata-rata korelasi antar butir 

k  =  jumlah butir 

Ukuran reliabilitas adalah : 

1. Apabila nilai   lebih besar dari 0,5 maka item pertanyaan x tersebut 

dapat dinyatakan reliabel.  

2. Apabila nilai  lebih kecil dari 0,5 maka item pertanyaan x tersebut 

dapat dinyatakan tidak reliabel. 

Pada penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS. Sedangkan untuk 

pengujian reliabilitas, berdasarkan hasil perhitungan SPSS terhadap 30 
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orang responden untuk hasil penyebaran kuesioner diperoleh hasil 

Cronbach’s Alpha (α)  untuk semua variabel diatas 0,5 sehingga alat ukur 

ini dikatakan reliabel. 

Tabel 3.7. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Produk 0,757 Reliabel 

Harga 0,758 Reliabel 

Lokasi 0,631 Reliabel 

Keramahan karyawan 0,921 Reliabel 

Citra Toko 0,838 Reliabel 

     Sumber: Data primer yang diolah (2016) 

 

3.5. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Analisis Deskriptif Kualitatif dan statistik deskriptif rentang 

skala.Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggambarkan 

suatu data yang akan dibuat baik sendiri maupun secara kelompok. 

Tujuan analisis deskriptif kualitatif adalah untuk membuat gambaran 

secara sistematis data yang factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki atau diteliti. 

1. Analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi 
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dengan menggunakan bahasa verbal dan tidak menggunakan 

angka (Umar, 2002). Hal ini dilakukan untuk  menganalisis 

pertanyaan terbuka untuk alasan dan saran-saran. 

 

2. Statistik deskriptif menggunakan rentang skala 

Analisis statistik deskriptif menggunakan rentang skala untuk 

Skala Likert menggunakan rumus: 

  

 

   
                                  

 
 

 

 

   
       

 
      

 

Berdasarkan pada hasil perhitungan diatas diketahui bahwa rentang 

skala adalah 3 sehingga perhitungan kategorinya adalah skor terendah 1 

+ 1,33 = 2,33, sedangkan 2,34 + 1,33 = 3,67 adalah skor sedang, dan 

3,68 + 1,33 = 5,01 / 5,00 adalah skor tertinggi. 

Tabel 3.8. Rentang Skala 

 

Variabel 

Rentang skala 

1 – 2,33 2,34 – 3,67 3,68 – 5,00 

Kelengkapan Rendah Sedang Tinggi 

Harga Rendah Sedang Tinggi 

Lokasi Rendah Sedang Tinggi 

Kualitas barang Rendah Sedang Tinggi 

Pelayanan (tangible, reliability, 

emphaty, responsiveness, assurance) 

Rendah Sedang Tinggi 

Display Toko  Rendah Sedang Tinggi 
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Kemudian setelah itu untuk melakukan identifikasi layanan pada usaha ritel Toko 

Serba Sari menggunakan penjabaran deskriptif kualitatif menggunakan rentang 

skala dan analisisnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




