
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian menguraikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan

selama penelitian berlangsung dari awal proses penelitian sampai akhir penelitian.

Metodologi digunakan untuk mengarahkan dan mempermudah proses analisis

dalam mencari solusi dalam memecahkan masalah, merancang manajemen

penelitian secara baik serta untuk menentukan kualitas dari suatu penelitian.

Setiap tahapan dalam metodologi merupakan bagian yang menentukan tahapan

selanjutnya sehingga harus dilakukan dengan cermat. Adapun langkah-langkah

penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.1 Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan merupakan tahapan awal dari penelitian ini.

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui lebih detail tentang

informasi-informasi yang diperlukan untuk mengetahui permasalahan yang akan

diteliti lebih lanjut. Adapun cara melakukan survei pendahuluan adalah:

1. Orientasi terhadap kios-kios yang ada dengan cara wawancara kepada

pengelola.

2. Menentukan tema permasalahan yang akan diteliti, guna memperoleh

berbagai teori-teori dan konsep agar dapat mendukung penelitian yang akan

dilaksanakan.

3. Meminta data dari pihak pengelola mengenai jumlah kios keseluruhan serta

jumlah kios yang terisi dan yang masih kosong.

3.2 Studi Pustaka

Studi pustaka bertujuan untuk mendapatkan referensi-referensi atau

literatur yang mendukung dalam pemecahan permasalahan yang ada. Dalam

penelitian ini referensi yang dibutuhkan sebagai acuan antara lain buku-buku

manajemen pemasaran, analisis mutivariat. Selain itu, penulisan juga mengacu

kepada karya ilmiah yang mendukung teori seperti jurnal-jurnal dan skripsi yang

terkait dengan penelitian.
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3.3 Survei Lapangan

Survei lapangan dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi

sebenarnya yang terjadi dilapangan.

3.4 Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan diketahui bahwa terdapat masalah

pada strategi pemasaran kios. Kios yang berada dilantai dua MTC masih banyak

yang kosong karena kurangnya minat penyewa. Padahal jika di tinjau dari

keadaan yang ada seharusnya kios tersebut banyak diminati oleh penyewa karena

letaknya yang strategis serta berada di area pusat perbelanjaan.

3.5 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan

jawabannya melalui pengumpulan dan pengolahan data. Tujuan dari perumusan

masalah adalah untuk memperjelas tentang masalah yang akan diteliti dan dibahas

dalam penelitian ini. Dari identifikasi masalah yang ada, maka didapatlah suatu

permasalahan. Setelah penentuan rumusan masalah, maka langkah selanjutnya

adalah penentuan tujuan.

3.6 Menetapkan Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, akan ada hasil yang dicapai. Suksesnya

penelitian dapat dilihat dari tujuan penelitian apakah sudah sesuai dengan yang

diharapkan atau tidak. Oleh karena itu, penetapan tujuan penelitian merupakan

suatu target yang ingin dicapai dalam upaya menjawab segala permasalahan yang

sedang dihadapi atau diteliti.

3.7 Batasan Masalah

Setelah ditetapkan tujuan penelitian, maka perlu dibuat batasan masalah

agar penelitian yang dilakukan jelas dan terarah. Batasan masalah digunakan

untuk membatasi bahasan-bahasan yang tidak dikaji oleh peneliti.
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3.8 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyewa kios yang berada

dilantai dua Metropolitan City. Populasi yang ada sekaligus dijadikan sampel

penelitian.

3.9 Pengumpulan Data

Setelah tujuan penelitian dan batasan masalah ditetapkan maka langkah

selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data ini adalah data yang langsung diperoleh dari sumber melalui

pengamatan dan pencatatan langsung yaitu dengan cara wawancara, penyebaran

kuesioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data  yang  diperoleh  bukan  dari  hasil

pengamatan  langsung. Data  ini  diperoleh  melalui referensi tertentu atau

literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam  penelitian  ini  menggunakan  beberapa  metode pengumpulan

data, sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Pengumpulan  data  dengan  melakukan  pengamatan secara langsung

terhadap objek penelitian.

2. Metode wawancara dan penyebaran kuesioner

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak pengelola

Metropolitan City  mengenai  objek  penelitian  dan  data-data  lain yang

dibutuhkan.

3.9.1 Pembuatan Kuesioner

Kuesioner adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan

data primer. Kuesioner berguna untuk mendapatkan data tentang keinginan dari
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pada konsumen penyewa kios berupa sebuah pertanyaan- pertanyaan yang akan

dijawab oleh penyewa kios yang ada.

3.9.2 Penetapan Variabel

Dalam pembuatan kuesioner, variabel yang digunakan penulis dalam

penelitian ini sebanyak 4 variabel pertanyaan yang menggambarkan tujuan dari

penelitian yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat penyewa kios

di metropolitan city.

Tabel 3.1 Data Atribut Kuesioner
No Variabel

1 Produk

2 Harga

3 Tempat

4 Promosi

3.9.3 Penetapan Skala

Kategori Pertanyaan yang digunakan oleh skala likert berupa analisis

tingkat kepentingan dengan lima kategori (Sugiyono, 2009 dalam Rizka

Choirunnisa, 2012). Pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan

pertanyaan tertutup, pertanyaan yang ditujukan berupa tentang tanggapan

penyewa kios. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Kategori Jawaban Menurut Skala Likert
Skala Kategori  Jawaban

1 Sangat Tidak Setuju (STS)
2 Tidak Setuju (TS)
3 Biasa Saja (BS)
4 Setuju (S)
5 Sangat Setuju (SS)

3.9.4 Membuat Pertanyaan

Setelah penentuan skala, langkah selanjutnya adalah membuat daftar

pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Tujuan dari membuat

pertanyaan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi masalah bagi

penyewa kios.
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3.9.5 Penyebaran kuesioner

Penyebaran kuesioner adalah pengumpulan data dengan memberikan

pertanyaan atau pernyataan untuk diisi oleh responden. Adapun jumlah responden

yang digunakan untuk mengisi kuesioner ini sebanyak 48 orang penyewa kios di

lantai dua metropolitan city. Jumlah responden ini diambil keseluruhan karena

jumlah penyewa kurang dari seratus orang.

3.10 Pengolahan Data

Setelah data diperoleh , maka langkah selanjutnya adalah mengolah data

dengan menggunakan metode-metode yang sudah ditetapkan. Pengolahan data ini

bertujuan agar data mentah yang diperoleh bisa diolah dan dianalisa yang

kemudian memudahkan dalam mengambil kesimpulan atau menjawab

permasalahan yang sedang dialami.

3.10.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya instrument

pengukuran. Dimana instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang

semestinya diukur atau mampu mengukur apa yang ingin dicari secara tepat

(Ghozali, 2005). Valid tidaknya suatu instrumen dapat dilihat dari nilai koefisien

korelasi antara skor item dengan skor totalnya pada taraf signifikan 5%, item-item

yang tidak berkorelasi secara signifikan dinyatakan gugur dan tidak digunakan

dalam analisis selanjutnya.

Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan cara melakukan

korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji

signifikasi dilakukan dengan membandingkan nilai antara r hitung dengan r tabel.

Jika r hitung < r tabel, maka item-item yang tidak berkorelasi secara signifikan

dinyatakan gugur dalam artian variabel yang tidak valid, tidak digunakan lagi

dalam análisis selanjutnya. Hasil perhitungan pada uji validitas diperoleh r tabel

(df = n – k= 48-2= 46) sebesar 0,285.

3.10.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan

indikator dari variabel konstruk yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur
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dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Ghozali, 2005). Dikatakan reliabel atau

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten. Menurut Nunnally

(dalam Ghozali 2005) untuk mengetahui apakah alat ukur reliabel atau tidak, diuji

dengan menggunakan metode Alpha Cronbach (α). Sebuah instrumen dianggap

telah memiliki tingkat keandalan yang dapat diterima, jika nilai Alpha Cronbach

(α) yang terukur adalah lebih besar atau sama dengan 0,60.

3.11 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif menggunakan metode analisis

deskriptif presentase, sedangkan analisis kuantitatif menggunakan analisis klaster

untuk memperkuat argumen tentang pola klaster dan analisis regresi logistik untuk

mengetahui probabilitas faktor yang mempengaruhi orientasi pasar. Metode

analisis tersebut dijelaskan sebagai berikut :

3.11.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis yang digunakan untuk menghasilkan gambaran dari data yang

telah terkumpul berdasarkan jawaban responden adalah melalui distribusi item

dari masing-masiang variabel. Penyajian data yang telah terkumpul

pembahasannya secara deskriptif dilakukan dengan menggunakan tabel frekuensi.

3.11.2 Analisis Klaster

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada metode

analisis klaster. Dalam riset pemasaran biasanya analisis klaster digunakan untuk

melakukan proses segmentasi sejumlah responden berdasarkan ciri-ciri sejumlah

atribut yang ada (Santoso dan Tjiptono, 2001 dalam Edwin Pradana, 2007).

Analisis klaster adalah prosedur multivariat untuk mengelompokkan

indivdu-individu kedalam klaster-klaster berdasarkan karakteristik tertentu.

Analisis klaster pada dasarnya melakukan pembentukan sub-sub kelompok

berdasarkan prinsip kesamaan. Responden yang saling berdekatan atau responden

yang memberikan jawaban kurang lebih sama akan masuk kedalam klaster yang

sama, sedangkan yang berjauhan akan dikelompokkan kedalam klaster lain yang
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memberi respon mirip dengannya (Santoso dan Tjiptono, 2001 dalam Edwin

Pradana, 2007).

Pada penelitian ini data  yang diperoleh dari hasil kuesioner akan diolah

dengan analisis klaster. Untuk pengolahan data tersebut peneliti menggunakan

bantuan komputer dengan program SPSS (Statistical Package for The Social

Sciences).

Pendekatan analisis klaster yang digunakan dalam penelitian ini adalah K-

Means Klaster. K-Means Klaster memproses semua objek secara sekaligus.

Dimulai dengan penetuan jumlah klaster terlebih dahulu, misalnya ditentukan ada

2 klaster, 3 klaster, 4 klaster dan seterusnya. Pada penelitian ini peneliti

menggunakan lebih dari dua klaster, karena jika hanya menggunakan dua klaster

ciri-ciri klaster akan terkonsentrasi pada klaster pertama saja sehingga perbedaan

klaster tidak dapat dilihat. Sehingga peneliti menggunakan lebih dari dua klaster

supaya terlihat perbedaan antara klaster pertama, kedua dan seterusnya. Dimana

antara klaster 1, klaster 2, dan klaster lainnya memiliki ciri masing-masing yang

dominan (Santoso dan Tjiptono, 2001 dalam Edwin Pradana, 2007).

3.12 Hasil dan Analisis

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka langkah

selanjutnya menganalisa lebih mendalam dari hasil pengolahan data yang telah

dilakukan. Analisa tersebut akan mengarahkan pada tujuan penelitian dan akan

menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

3.13 Penutup

Penutup berisi kesimpulan dan saran dari penelitian. Kesimpulan ini

merupakan jawaban dari tujuan penelitian, apabila semua tujuan penelitian sudah

terjawab pada kesimpulan, berarti penelitian ini sudah benar. Saran merupakan

masukan kepada pihak manajemen Metropolitan City.
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