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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek dan Lokasi 

Obyek yang akan diteliti adalah konsumen warung makan mi dan Bakso 

Pak Kliwon dan berlokasikan di Jalan Sentiaki Raya No.17 Kelurahan Bulu Lor 

yang merupakan alamat dari warung makan mi dan bakso Pak Kliwon yang 

terletak didekat lapangan Sentiaki yang luas lapangan tersebut hampir seluas 

lapangan sepak bola dan berlokasi diantara kos-kost an yang dihuni oleh para 

pelajar dan mahasiswa dan lokasi warung tersebut sangat dekat dengan 

pemukiman warga. Peneliti memilih obyeknya adalah konsumen warung makan 

mi dan bakso Pak Kliwon karena ingin mengetahui persepsi konsumen warung 

makan mi dan bakso terhadap bauran pemasaran yang terdiri dari product, price, 

place, promotion, physical evidence, proses, people, customer service. 

3.2 Populasi dan Sample Penelitian 

Menurut (Sugiyono 2014:80) populasi diartikan sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan 

karakteristik tertentu yang peneliti tetapkan guna dipelajari serta selanjutnya 

menarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi penelitiannya adalah 

konsumen warung makan mi dan bakso Pak Kliwon. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan metode non probability sampling, di mana tidak 

semua populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden 

sementara, jenisnya adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel 
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dengan pertimbangan tertentu. Jumlah sampel yang ditentukan penelitian ini yaitu 

berjumlah 100 orang jumlah sampel penelitian ini sama berdasarakan jumlah 

populasi yang didapat dari observasi pada tanggal 9 september 2017 yaitu sebesar 

100 orang. Kriteria yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 

1. Berusia 17 tahun ke atas karena di anggap mampu memahami 

petanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner dan memberikan 

jawaban yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. 

2. Minimal pernah melakukan pembelian dan atau mengkonsumsi, 

pengambil keputusan untuk membeli dan atau mengkonsumsi di 

warung makan mi dan bakso Pak Kliwon sebanyak 2x sehingga dapat 

lebih mengenal produk yang ditawarkan warung makan mi dan bakso 

Pak Kliwon. 

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

 Di dalam penelitian ini, menggunakan data primer. Data primer adalah data 

yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber yang merupakan bahan dari 

penelitian. Data primer di dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner 

kepada responden dalam hal ini respondenya yaitu konsumen warung makan mi 

dan bakso Pak Kliwon dan selanjutya responden melakukan pengisian kuesioner 

mengenai persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran warung makan mi dan 

bakso Pak Kliwon diantara nya produk, price, place, promotion, physical 

evidence, proses, people. 
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Data Primer tersebut meliputi data responden serta pernyataan responden 

mengenai persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran warung makan mi dan 

bakso Pak Kliwon yang meliputi product, price, place, promotion, physical 

evidence, proses, people. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Data primer didalam penelitian ini didapatkan melalui penyebaran 

kuesioner kepada delapan puluh konsumen warung makan mi dan bakso Pak 

Kliwon. Menurut (Sugiyono 2014:142) kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang caranya dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan yang tertulis kepada responden untuk mendapatkan jawaban dari 

responden. Didalam penelitian ini teknik pengumpulan data kuesionernya 

dilakukan melalui cara memberikan responden beberapa pernyataan sesuai dengan 

variable yang diteliti selanjutnya responden menjawabnya dengan cara 

memberikan tanda pada kolom jawaban yang sesuai dengan pilihan 

konsumen/responden. 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Menurut pendapat (Sugiyono 2014:121) Uji validitas merupakan suatu uji 

untuk mengukur instrument agar isntrument tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur sehingga data yang terkumpul dengan data 

yang benar-benar terjadi pada obyek yang diteliti terdapat kesamaan. Didalam 

pengujian validitas ini peneliti menggunakan alat bantu SPSS for windows 17. 

Menurut pendapat (Ghozali 2011:53) Suatu indikator dalam instrument tersebut 

dinyatakan valid jika r hitung > r table. Didalam penelitian ini jumlah responden 
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100 responden, dengan ketentuan Df = Jumlah Responden  2 (Df = 100  2 = 98) 

dan alpha 5%, maka digunakan r Tabel 98 = 0,1996, r Table pada Df = 0,1996 ini 

dapat dilihat pada r table (Ghozali 2011:438) dengan uji dua sisi. 

Tabel 3.5.1                                                                                                                        

Uji Validitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

                                                                                                                                  

Sumber: Data Primer yang diolah 2017 
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Berdasarkan dari hasil uji validitas di atas, dengan ketentuan Df = Jumlah 

Responden-2 (Df = 100  2 = 98) dan alpha 5%, maka digunakan r Tabel 98 = 

0,1996. Keseluruhan item variabel yang berada pada penelitian ini dinyatakan 

valid. 

Menurut pendapat (Sugiyono 2014:121) Uji Reliabilitas merupakan suatu 

uji untuk menghasilkan instrument yang dapat digunakan beberapa kali untuk 

pengukuran obyek yang sama serta menghasilkan data yang sama. Didalam 

pengujian reliabilitas ini peneliti menggunakan alat bantu SPSS for windows 17. 

Menurut pendapat Nunnally 1994 pada buku (Ghozali 2011:48) Suatu indikator 

dalam instrument tersebut dinyatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alfa 

>0,70. 

                                                      Tabel 3.5.2  

  Uji Reliabelitas   

 

 

 

 

                    Sumber: Data Primer yang diolah 2017 

Berdasarkan hasil uji reliabelitas di atas, dapat dilihat bahwa nilai 

Cronbach’s Alpha dari setiap variabel melebehi 0,7. Sehingga, variabel-variabel 
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didalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena nilai Cronbach’s Alpha lebih 

besar dari 0,7. 

3.6 Skala Pengukuran  

Didalam penelitian ini skala pengukurannya menggunakan skala linkert 

Menurut (Sugiyono 2014:93) Pemakaian skala likert untuk mengukur fenomena 

sosial seperti sikap seseorang, pendapat dari seseorang, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang. Dengan pemakaian skala likert, ditemukan indikator 

variable yang didapat dari penjabaran variable penelitian. Selanjutnya menyusun 

item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan yang didapat 

melalui menjadikan indikator variabel tersebut sebagai titik tolak. Jawaban dari 

setiap instrumen memiliki gradasi dari sangat postitif sampai sangat negatif, yang 

berupa kata-kata. 

 Tabel 7.5.1                                                                                                                     

Skor Jawaban Pada Skala Linkert 

Pilihan jawaban    SKOR 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Ragu-Ragu (R) 3 

Tidak setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
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3.7 Analisis Data 

Di dalam penelitian ini menggunakan analisis data yaitu analisis deskriptif. 

Menurut (Sugiyono 2014:147) Analisis deskriptif merupakan statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendekripsikan atau 

menggambarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya.  Jawaban 

responden yang telah mengisi kuesioner digunakan untuk menganalisis data. 

Tahapan utamanya adalah kuesioner yang disediakan peneliti akan diisi oleh 

responden karena peneliti ingin mengetahui persepsi konsumen terhadap bauran 

pemasaran warung makan mi dan bakso Pak Kliwon yang meliputi produk, price, 

place, promotion, physical evidence, proses, people, customer service, dianalisis 

deskriptif ini pula akan disajikan data responden seperti usia, dalam seminggu 

berapa kali berkunjung, dana yang dianggarkan, selama seminggu untuk 

melakukan pembelian produk di warung makan mi dan bakso pak kliwon, 

mendapatkan informasi darimana, dengan siapa membeli, pencetus ide untuk 

membeli, berapa kali membeli makanan dan minuman, alasan memilih warung 

makan. Setelah itu tahapan selanjutnya adalah data berupa jawaban dari responden 

yang berupa skoring harus diolah terlebih dahulu menggunakan teknik rentang 

skala penelitian. Dalam menentukan rentang skala digunakan rumus sebagai 

berikut (Umar 2007:86): 

RS =      n (nilai tertinggi – nilai terendah) 

 

Dimana : 

RS = Rentang Skala 

m 



47 

 

m  = Jumlah Jawaban Kategori Item 

n   = Jumlah Responden 

Sehingga, range/ rentang skala untuk penelitian ini adalah: 

      RS=      100x4 

 

  RS=     133 

Tabel 3.7.1                                                                                                                  

Rentang Skala 

Rentang Skala Kategori 

100-233 

234-366 

367-500 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

 

             Langkah-langkah melakukan analisis adalah sebagai berikut : 

1. Perhitungan skor berdasarkan kategori adalah menggunakan cara 

mengalikan kriteria dengan jumlah responden yang memilih. 

 2. Menentukan rentang skor terendah dan skor tertinggi dengan mengalikan 

jumlah responden (n) dengan bobot paling tinggi dikurangi dengan bobot 

terendah, kemudian dibagi dengan jumlah kategori jawaban item.   
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