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3. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ditetapkan secara purposive (sengaja) yaitu di Kota Salatiga 

khususnya Pasar Blauran, dengan pertimbangan bahwa Kota Salatiga banyak warga 

pendatang dari daerah lain yang beragam, bahkan Salatiga juga mendapat julukan 

Indonesia mini. Penelitian  akan dilaksanakan dari bulan April sampai bulan Mei 2017. 

3.2 Jenis dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu jenis 

penelitian yang tidak hanya memberikan gambaran mengenai fenomena yang ada, 

tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa, membuat prediksi serta 

mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan serta 

menjelaskan hubungan kausal antara dua variabel (Nazir, 1985).   

Metode yang digunakan adalah metode survey seperti yang dikemukakan oleh 

Sugiyono (2011) bahwa metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat 

tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam 

pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara 

terstruktur dan sebagainya. 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah dengan 

menggunakan accidental sampling. Menurut Notoatmodjo (2010) Accidental sampling 

yaitu pengambilan sampel secara aksidental (accidental) dengan mengambil kasus atau 

responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks 

penelitian. Penetapan sampel 110 responden dalam penelitian ini diharapkan dapat 

mewakili jumlah populasi yang ada di Kota Salatiga. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diambil adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari 

wawancara langsung dengan responden  di lapangan dengan berpedoman pada 

instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari laporan, 

publikasi dan literatur yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan 

dengan teknik survey. 
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yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun dan Effendi, 1995)  

 

3.5 Definisi Dan Pengukuran Variabel 

Definisi dan pengukuran variabel penelitian ini disajikan pada Tabel 3.5 

Tabel 3.5  Definisi dan Pengukuran Variabel 

Variabel Definisi Indikator Pengukuran 

Perilaku 

konsumen (Y) 

kegiatan memilih, membeli, dan 

mengkonsumsi cabai merah yang 

bertujuan sebagai pemenuh 

kebutuhan yang akan berpengaruh 

pada kegiatan individu secara 

langsung 

Keputusan 

untuk 

mengkonsums

i cabai merah 

(Y) 

Menggunakan skala Likert 

1-5 dari “sangat tidak 

setuju” sampai dengan 

“sangat setuju” 
 

Faktor Eksternal 

Faktor 

Kebudayaan (X1) 

Merupakan faktor penentu 

keinginan dan perilaku seseorang 

yang paling mendasar. Kebudayaan 

merupakan faktor paling utama 

dalam perilaku konsumen dan 

faktor kebudayaan dipengaruhi oleh 

budaya, sub-budaya, dan kelas 

sosial. 

Budaya 

seorang dalam 

mengkonsums

i cabai (X11) 

Menggunakan skala 

Likert 1-5 dari “sangat 

tidak setuju” sampai 

dengan “sangat setuju” 

Sub budaya 

seorang yang 

mempengaruhi 

perilaku 

konsumen 

dalam 

mengkonsums

i cabai (X12) 

Menggunakan skala 

Likert 1-5 dari “sangat 

tidak setuju” sampai 

dengan “sangat setuju” 

Lapisan sosial 

seorang dalam 

mengkonsums

i cabai (X13) 

Menggunakan skala 

Likert 1-5 dari “sangat 

tidak setuju” sampai 

dengan “sangat setuju” 

Faktor Sosial (X2) Merupakan sekelompok orang yang 

sama-sama mempertimbangkan 

secara dekat persamaan di dalam 

status atau penghargaan komunitas 

yang secara terus menerus 

bersosialisasi di antara mereka 

sendiri, baik secara formal dan 

informal. 

Referensi untuk 

perilaku yang 

mengkonsumsi 

cabai merah 

(X21) 

Keluarga yang 

suka 

mengkonsumsi 

cabai merah 

(X22) 

Status orangtua 

dan anak yang 

mengkonsumsi 

cabai merah 

(X23) 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “sangat 

tidak setuju” 

sampai dengan 

“sangat setuju” 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “sangat 

tidak setuju” 

sampai dengan 

“sangat setuju” 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “sangat 

tidak setuju” 
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sampai dengan 

“sangat setuju” 
 

Faktor Internal    

Faktor Pribadi 

(X3) 

Merupakan cara mengumpulkan 

dan mengelompokkan 

kekonsistenan reaksi seorang 

individu terhadap situasi yang 

sedang terjadi.  

Usia dan perilaku 

mengkonsumsi 

cabai merah  

(X31) 

Pekerjaan dan 

perilaku 

mengkonsumsi 

cabai merah (X32) 

Penghasilan 

seseorang dalam 

mengkonsumsi 

cabai merah (X33) 

Gaya hidup dan 

perilaku 

mengkonsumsi 

cabai merah (X34) 

Pribadi seseorang 

dalam 

mengkonsumsi 

cabai merah (X35) 

 

 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “sangat 

tidak setuju” 

sampai dengan 

“sangat setuju” 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “sangat 

tidak setuju” 

sampai dengan 

“sangat setuju” 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “sangat 

tidak setuju” 

sampai dengan 

“sangat setuju” 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “sangat 

tidak setuju” 

sampai dengan 

“sangat setuju” 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “sangat 

tidak setuju” 

sampai dengan 

“sangat setuju” 
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Faktor Psikologis 

 (X4) 

Merupakan cara yang digunakan 

untuk mengenali perasaan mereka, 

mengumpulkan dan menganalisis 

informasi, merumuskan pikiran dan 

pendapat dan mengambil tindakan. 

 

 

Motivasi seorang 

konsumen dalam 

mengkonsumsi 

cabai (X41) 

Persepsi dan 

perilaku 

konsumen 

mengkonsumsi 

cabai (X42) 

Pembelajaran dan 

perilaku 

konsumen dalam 

mengkonsumsi 

cabai (X43) 

Ingatan atau 

memori 

seseorang dalam 

mengkonsumsi 

cabai 

(X44) 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “sangat 

tidak setuju” 

sampai dengan 

“sangat setuju” 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “sangat 

tidak setuju” 

sampai dengan 

“sangat setuju” 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “sangat 

tidak setuju” 

sampai dengan 

“sangat setuju” 

Menggunakan 

skala Likert 1-5 

dari “sangat 

tidak setuju” 

sampai dengan 

“sangat setuju” 
 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Uji Validitas 

Validitas dalam penelitian dijelaskan sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur 

penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur dan uji validitas digunakan untuk 

mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2006). Untuk menguji apakah kuesioner memenuhi 

persyaratan validitas, pada dasarnya digunakan Confirmatory Factor Analysis dengan 

bantuan software SPSS. Kriteria daya yang dapat dianalisis dengan factor analysis 

adalah data yang menunjukkan KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ≥ 0,5 dan BTS (Barlett’s 

Test of Sphencity) dengan signifikansi ≤ 0,05. Item pernyataan dikatakan valid jika 

memiliki factor landing ≥ 0,4 dan terekstrak sempurna pada satu faktor yang sama. 
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3.6.2 Uji Reliabilitas 

Jika alat ukur telah dinyatakan valid, maka reliabilitas alat ukur tersebut harus 

diuji. Reliabilitas merupakan suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur 

dalam mengukur gejala yang sama. Pengujian ini merupakan pengujian statistik yang 

relevan untuk mengukur sejauh mana kehandalan atau konsistensi internal dari sebuah 

instrumen penelitian. Uji reliabilitas ini menggunakan teknik analisis Cronbach’s Aplha 

dengan bantuan software SPSS. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan bahwa 

data yang diperoleh telah memenuhi kriteria untuk uji dengan menggunakan berbagai 

jenis metode statistik yang ada. Ada tingkatan reliabilitas (Sekaran, 2006) yaitu:   

1. Nilai Alpha 0,8 – 1,0  dikategorikan  reliabilitas baik  

2. Nilai Alpha 0,6 – 0,79 dikategorikan reliabilitas diterima  

3. Nilai Alpha ≤ 0,6 dikategorikan reliabilitas kurang baik  

3.6.3 Analisis Deskriptif Responden 

Menurut Hasan (2001) menjelaskan bahwa analisis deskriptif adalah bagian dari 

statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah 

dipahami. Analisis deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau 

memberikan keterangan mengenai suatu data atau keadaan. 

3.6.4 Analisis Korelasi Rank Spearman 

Metode analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

variabel, jika ada hubungan maka berapa besar pengaruhnya. Menurut Sugiyono (2002) 

korelasi Rank Spearman digunakan mencari atau untuk menguji signifikansi hipotesis 

asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal dan sumber 

data antar variabel tidak harus sama. Namun untuk dapat memudahkan pengolahan 

korelasimya penulis menggunakan software SPSS 20.0 for Windows. Untuk dapat 

memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau 

kecil pengaruhnya, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada tabel 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.6.5 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2002) 

Adapun rumus Korelasi Rank Spearman (rs) adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan: 

di = Perbedaan antara kedua rangking 

N  = Banyaknya responden 

 Untuk mengetahui tiap instrumen pernyataan valid atau tidak, maka nilai korelasi 

tersebut dibandingkan dengan 0,3. dimana jika nilai korelasi ( r ) lebih besar dari 0,3 

maka, intrumen tersebut dinyatakan valid, begitu pula sebaliknya. Sebagaimana yang 

dinyatakan Masrun yang dikutip oleh Sugiyono (2008) bahwa item yang mempunyai 

korelsi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan 

bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum 

untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau r = 0,3. Jadi kalau korelasi antara butir 

dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak 

valid. 

3.6.5 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis menyatakan hubungan apa yang ingin dipelajari. Menurut Nazir (1999) 

hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran 

sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar 

 

                                N 

                     6 ∑ dᵢ² 
                                 i = 1 

               rs = 1 -  
                                N³  -  N 
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kerja serta paduan dalam verifikasi. Selanjutnya menurut Sugiyono (2003) 

hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dalam 

penelitian ini kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan pada taraf 

kepercayaan 95% atau α = (0,05). 

Untuk menguji hipotesis faktor kebudayaan berhubungan secara nyata dengan 

perilaku konsumen, maka perumusan hipotesis:  

H0 :         artinya tidak terdapat hubungan antara faktor kebudayaan dengan  

 perilaku konsumen dalam mengkonsumsi cabai merah di Kota   

 Salatiga. 

H1 :         artinya terdapat hubungan antara faktor kebudayaan dengan perilaku 

 konsumen dalam mengkonsumsi cabai merah di Kota Salatiga. 

 Dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05, maka kaidah keputusan: 

Jika sig <  α/2 maka H0 ditolak 

Jika sig >  α/2 maka H0 diterima 

Untuk menguji hipotesis faktor sosial berhubungan secara nyata dengan perilaku 

konsumen, maka perumusan hipotesis:  

H0 :         artinya tidak terdapat hubungan antara faktor sosial dengan   

 perilaku konsumen dalam mengkonsumsi cabai merah di Kota   

 Salatiga. 

H1 :        artinya terdapat hubungan antara faktor sosial dengan perilaku 

 konsumen dalam mengkonsumsi cabai merah di Kota Salatiga. 

 Dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05, maka kaidah keputusan: 

Jika sig <  α/2 maka H0 ditolak 

Jika sig >  α/2 maka H0 diterima 

Untuk menguji hipotesis faktor pribadi berhubungan secara nyata dengan perilaku 

konsumen, maka perumusan hipotesis: 
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H0 :         artinya tidak terdapat hubungan antara faktor pribadi dengan  

 perilaku konsumen dalam mengkonsumsi cabai merah di Kota   

 Salatiga. 

H1 :        artinya terdapat hubungan antara faktor pribadi dengan perilaku 

 konsumen dalam mengkonsumsi cabai merah di Kota Salatiga. 

 Dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05, maka kaidah keputusan: 

Jika sig <  α/2 maka H0 ditolak 

Jika sig >  α/2 maka H0 diterima 

Untuk menguji hipotesis faktor psikologis berhubungan secara nyata dengan 

perilaku konsumen, maka perumusan hipotesis:  

H0 :         artinya tidak terdapat hubungan antara faktor psikologis dengan  

 perilaku konsumen dalam mengkonsumsi cabai merah di Kota   

 Salatiga. 

H1 :         artinya terdapat hubungan antara faktor psikologis dengan perilaku 

 konsumen dalam mengkonsumsi cabai merah di Kota Salatiga. 

 Dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05, maka kaidah keputusan: 

Jika sig <  α/2 maka H0 ditolak 

Jika sig >  α/2 maka H0 diterima 

 


