
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan landasan berpijak agar proses penelitian

berjalan secara sistematis, teratur dan terarah. Metodologi penelitian ini terdiri

dari tahapan-tahapan proses penelitian  atau urutan-urutan langkah yang harus

dilakukan oleh peneliti dalam menjalankan penelitian.

3.1 Flowchart metodologi penelitian

secara garis besar langkah-langkah penelitian dapat dilihat dari Flowchart

dibawah ini:
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Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian (Lanjutan)

3.2 Studi Pendahuluan

Survei pendahuluan merupakan awal dari rangkaian penelitian yang

dilakukan. Pengamatan dan pencarian informasi tentang apa yang akan diteliti

dengan membaca teori-teori, literatur-literatur, jurnal-jurnal dan langsung

mengamati permasalahan pada penjualan roti Prima sari di Kab. Kerinci. Semua

informasi yang diperoleh merupakan landasan bagi identifikasi variabel-variabel

penelitian, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis dari permasalahan

yang diteliti.

3.3 Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, data-data yang dibutuhkan dikelompokan,

yaitu

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung oleh

peneliti, dengan melakukan pengamatan dilapangan dan menyebarkan

kisioner.
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2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang didapat langsung dari

perusahaan. Data sekunder berbentuk dokumen-dokumen yang sudah

disusun oleh perusahaan yang berkaitan dengan penjualan. Adapun

data-data yang diperlukan sebagai berikut:

a. Profil perusahaan

b. Struktur organisasi

c. Data penjualan

d. Data barang tidak laku penjualan di Kota Kerinci

Menurut Sugiyo (1999), terdapat dua hal utama yang mempengaruhi

kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas

pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkaitan dengan validitas dan

realibilitas, sedangkan kualitas pengumpulan data berkaitan dengan ketepatan

cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pada bagian ini juga

ditentukan siapa saja yang akan menjadi sampel penelitian, berapa jumlahnya

serta perancangan instrumen pengumpulan data.

3.3.1 Identifikasi Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai

sumber dan berbagai cara. Pada bagian ini dilakukan identifikasi metode

pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini, yaitu metode

wawancara, kuesioner dan pengamatan (observasi). Metode wawancara dilakukan

dengan perusahaan Cv. Prima Sari. Metode ini digunakan apabila peneliti ingin

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.

Metode berikutnya adalah dengan menggunakan kuesioner, kuesioner merupakan

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat

pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Metode pengamatan (obsevasi)

dilaksanakan secara langsung di daerah pemasaran kota kerinci.

3.3.2 Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas

a. Uji Validitas

Validitas adalah tingkat kemampuan instrumen untuk menggunakan data

sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkan. Dengan kata lain Validitas



menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu valid dalam hal mengukur apa saja

yang akan diukur (Simomora, 2002). Uji validitas dilakukan untuk menguji butir-

butir pertanyaan kuesioner, dengan menggunakan teknik korelasi product moment

dengan rumus sebagai berikut.
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Keterangan : xyr = Koofisien Korelasi

N = Jumlah Sampel

X = Skor Pertanyaan

Y = Skor Total

Secara statistik, angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan

angka kritik tabel korelasi nilai r, tabel ini dapat dilihat pada lampiran. Jika nilai

korelasi ≥ angka kritik tabel korelasi nilai r maka keusioner dinyatakan valid

(Djamaludin, 1999).

Tabel 3.1 Output Uji Validitas Kuesioner

No Variabel
Output
SPSS,
df=29

Nilai Tabel r

KeteranganTaraf
Signifikan

5%

1 A1 0.485 0,355 Valid

2 A2 0.797 0.355 Valid

3 B1 0.608 0.355 Valid

4 B2 0.558 0.355 Valid

5 C1 0.553 0.355 Valid

6 C2 0.868 0.355 Valid



Tabel 3.1 Output Uji Validitas Kuesioner (Lanjutan)

No Variabel
Output
SPSS,
df=29

Nilai Tabel r

KeteranganTaraf
Signifikan

5%

7 C3 0.842 0,355 Valid

8 C4 0.631 0.355 Valid

9 D1 0.535 0.355 Valid

10 D2 0.812 0.355 Valid

11 D3 0.826 0.355 Valid

12 D4 0.764 0.355 Valid

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan software SPSS 12.00. Nilai uji reliabilitas

yang diinginkan dapat dilihat pada nilai alpha cronbach. Rekapitulasi hasil dari

uji reliabilitas terhadap kuesioner awal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Output Uji Reliabilitas Kuesioner

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based on

Standardized
Items N of Items

.884 .893 12

Dari hasil perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan software SPSS

12.0, diperoleh nilai alpha cronbach untuk semua dimensi > 0,7, maka dapat

disimpulkan bahwa alat ukur tersebut reliabel.

3.5 Pengolahan Data

Setelah semua data kuesioner terkumpul, selanjutnya dilakukan

pengolahan data tersebut dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Perhitungan skor untuk masing-masing variabel, sehingga diperoleh

gambaran pemasaran di kota kerinci.

2. Pengolahan data dengan menggunakan Analisis One Sampel T Test.



3. Dilakukan pengujian hipotesis utuk variabel Produk, Harga, Tempat

dan Promosi.

4. Membuat Strategi Pemasaran

3.6 Kesimpulan dan Saran

Tahap akhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan berdasarkan

analisis hasil pengolahan data yang mengacu pada tujuan penelitian. Dilengkapi

juga dengan saran-saran untuk penyempurnaan hasil penelitian ini dan

memberikan masukan bagi pihak Cv. Prima Sari.


