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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian

Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pencil case merek 

Shintoeng. Lokasi penelitian akan dilakukan di kota Surabaya. Hal ini 

dikarenakan wholesaler di Kota Surabaya menjanjikan.

3.2. Jenis Data dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer. Menurut Sekaran (2011) data primer adalah data yang 

diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk 

menemukan solusi atau masalah yang diteliti.

3.2.2. Sumber Data

Sumber data penelitian diperoleh langsung dari wholesaler

khususnya dibagian pembelian. Data yang diperoleh dari 

wholesaler untuk mengetahui tentang persepsi wholesaler 

terhadap produk pencil case merek Shintoeng.
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3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

3.3.1. Populasi

Populasi menurut Sekaran (2006) mengacu pada 

keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin 

peniliti investigasi. Dalam penelitian ini populasi adalah 

wholesaler yang berada di kota Surabaya bagian pembelian.

Bagian pembelian dalam wholesaler di Kota Surabaya cocok untuk 

dijadikan responden dalam penelitian ini.

3.3.2. Sampel

Menurut Sekaran (2006) sampel adalah bagian dari 

populasi. Dalam penelitian ini seluruh wholesaler yang berada di 

Kota Surabaya dengan jumlah 16 wholesaler akan diambil untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan.

3.4. Metode Pengumpulan Data

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang akan digunakan untuk memperoleh data yang 

diperlukan dengan menggunakan kuesioner. Menurut Sekaran 

(2006) kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

efisien jika peneliti mengtahui dengan tepat apa yang diperlukan 

dan bagaimana mengukur variable penelitian.
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Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari pertanyaan 

(terbuka dan tertutup). Pertanyaan terbuka yang dimaksud adalah

pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan 

jawabannya berbentuk uraian tentang sesuatu hal (Sugiyono, 

2010). Sedangkan pertanyaan tertutup yakni dengan meminta 

konsumen memilih pilihan alternatif jawaban yang disediakan oleh 

peneliti (Sekaran, 2006). Skor dalam kuesioner penelitian ini, skor 

1 untuk jawaban sangat tidak setuju hingga skor 5 untuk jawaban 

sangat setuju.

3.4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas

1) Uji Validitas

Intrumen dikatakan valid menurut Sugiyono (2004) berarti 

menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan 

data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya di ukur. Kuesioner dikatakan valid apabila r hitung > 

r table dimana tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0.05. 

Kriteria penilaian uji validitas adalah :

(a) Apabila r hitung > r table maka item pertanyaan 

kuesioner dikatakan valid

(b) Apabila r hitung < r table maka item pertanyaan 

kuesioner dikatakan tidak valid
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Dalam penelitian ini dilakukan uji validitas untuk 16 

responden dengan taraf signifikan 5% maka nilai r tabel sebesar 

0.497. Berikut merupakan hasil uji validitas:

Tabel 3.1. Uji Validitas

Item r hitung r tabel Keterangan

1 0.604 0.497 Valid

2 0.581 0.497 Valid

3 0.593 0.497 Valid

4 0.676 0.497 Valid

5 0.579 0.497 Valid

6 0.723 0.497 Valid

7 0.630 0.497 Valid

8 0.664 0.497 Valid

9 0.526 0.497 Valid

10 0.610 0.497 Valid

11 0.604 0.497 Valid

12 0.605 0.497 Valid

13 0.691 0.497 Valid

14 0.629 0.497 Valid

15 0.499 0.497 Valid

16 0.720 0.497 Valid

Sumber: Data primer olahan (2016)

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menurut Sekaran (2006) merupakan sebuah 

pengukuran mengenai stabilitas dan konsisteni dimana 

instrument mengukur konsep dan membantu nilai ketepatan 

sebuah pengukuran. Uji reliabilitas menggunakan koefisien Alfa 
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Cronbach. Alfa Cronbach adalah koefisien keandalan yang 

menunjukan seberapa baik item-item dalam kuesioner 

berkorelasi dengan baik (Sekaran, 2006). Alat ukur dikatakan 

reliable jika nilai koefisien Cronbach Alpha > 0.6 (Ghozali, 

2006).

Berikut merupakan hasil uji reliabilitas untuk 16 item yang 

valid dalam kuesioner,

Tabel 3.2. Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha N of Items
.885 16

Sumber: Data primer olahan (2016)

Dari data tabel diatas hasil uji reliabilitas Cronbach Alpha 

menunjukkan nilai sebesar 0.885 yang berarti lebih besar dari 

0.6 sehingga bisa dikatakan item dalam kuesioner reliable atau 

konsisten.

3.5. Teknik Analisis

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu

analisis deskriptif kualitatif dan statistik deskriptif. Analisis deskriptif 

kualitatif menurut Wirartha (2006), adalah suatu metode untuk menganalisis, 

menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi maupun situasi dari 

berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawacara atau pengamatan 

mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Analisis deskriptif 
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kualitatif ini akan digunakan untuk menganalisis pertanyaan terbuka dan 

saran dari responden dalam penelitian ini.

Teknik analisis yang kedua adalah statistik deskriptif. Menurut Sugiyono 

(2010) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dalam penelitian 

ini digunakan untuk menganalisis pertanyaan tertutup. Analisis statistik 

deskriptif menggunakan analisis rentang skala. Untuk menentukan rentang 

skala menggunakan rumus,

RS = (nilai terbesar− nilai terkecil)kelas interval
= (5− 1)3

= 1.33
Berikut ini merupakan tabel rentang skala,

Tabel 3.3. Rentang Skala

Variabel Rentang Skala

1.00 – 2.33 2.34 – 3.67 3.68 – 5.00

Product Rendah Sedang Tinggi

Price Rendah Sedang Tinggi

Place Rendah Sedang Tinggi

Promotion Rendah Sedang Tinggi
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Setiap variabel dalam kuesioner akan dianalisis dengan menggunakan  

analsis rentang skala, dengan menghitung rata-rata setiap variabel. Rata-rata 

dari setiap variabel nantinya dapat dideskripsikan kedalam kelas interval 

yang ada yaitu rendah, sedang, dan tinggi.


