BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis atau Desain Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah survey. Metode penelitian ini
mengunakan metode kuantitatif dan analisis data menggunakan statistik
deskriptif, karena data penelitian berupa angka-angka, sedangkan analisis
deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi
gambaran terhadap obyek yang diteliti, tanpa melakukan analisis dan membuat
kesimpulan yang berlaku secara umum. Sugiyono, (2013).
B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Restoran Karuna. Waktu penelitian
berlangsung dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Desember 2019. Pemilihan
tiga tempat tersebut didasari dengan adanya berbagai kesamaan dalam beberapa
karakteristik makanan, seperti makanan dan minuman yang di tawarkan
merupakan makanan dan minuman vegetarian.
C. Populasi Sampel
1.

Populasi
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang berupa subyek atau obyek.

Menurut Sugiyono, (2006:117), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
dari obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang
diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari kemudian menarik kesimpulannya.
Apabila seseorang ingin melakukan penelitian semua elemen yang ada dalam
wilayah penelitian, maka penelitiannya juga disebut sebagai penelitian populasi.
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Populasi bukan hanya jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari,
akan tetapi meliputi seluruh karakteristik dan sifat yang dimiliki oleh subyek atau
obyek tersebut. Pada penelitian ini yang termasuk dalam populasi adalah
konsumen dengan estimasi sebanyak 3000 orang dalam satu bulan, di Restoran
Karuna. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil wawancara yang dilakaukan kepada
pemilik restoran vegetarian Karuna.
Tabel 1. Jumlah pengunjung restoran vegetarian Karuna dalam satu bulan
Minggu Ke-

Jumlah Pengunjung
(Orang)
800
850
700
650
3000

I
II
III
IV
Total
2.

Sampel
Menurut Sugiyono (2012:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sugiyono (2006:131)
Sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampel sampai dengan 500
sampel sedangkan menurut Suharsimi (2002:112), apabila jumlah populasi yang
ada kurang dari 100, maka lebih baik seluruh populasi dijadikan sampel.
Sampel pada penelitian ini mengacu pada pengambilan sampel dengan
Teknik Nonprobality sampling melalui sampling incidental. Menurut Sugiyono
berdasarkan (2012:67) sampling incidental adalah Teknik penentuan sampel
berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan
peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila dipandang orang yang kebetulan
ditemui tersebut sesuai dengan sumber data. Jadi, sampel dalam penelitian ini
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adalah konsumen yang kebetulan datang dan menikmati hidangan pada Restoran
Vegetarian Karuna di Semarang.
N
n =
1 + N(e)2
Dimana :
n = Jumlah sampel
N = Jumlah Populasi
e = Jumlah Kesalahan
N
n =
1 + N(0,1)2
3000
n =
1 + 30
n =97 orang, dibulatkanmenjadi100 orang
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Penyusunan instrumen penelitian agar lebih jelas, perlu dibahas indikatorindikator yang terkandung dalam definisi operasional masing-masing variabel.
Rumusan masing-masing variabel yang didapat dari kuesioner adalah data
kuantitatif dengan menggunakan skala likert, yaitu sebagai berikut :
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1.

Profil pengunjung
Profil pengunjung yang ada dalam penelitian ini mengarah pada gambaran

pengunjung restoran vegetarian Karuna, baik yang menikmati hidangan makanan
yang ada ataupun yang membeli bahan makanan mentah.Adapun karakteristik
pengunjung dan pola kunjungan dalam penelitian ini meliputi:
a) Jenis kelamin yang dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan
b) Usia adalah umur responden pada saat survei
c) Status pekerjaan responden
d) Pendapatan perbulan responden
e) Frekuensi kunjungan adalah banyaknya kunjungan ke objek wisata yang
pernah dilakukan oleh responden.
f) Teman perjalanan/berkunjung adalah orang yang bersama-sama dengan
responden melakukan perjalanan wisata.
g) Informasi adalah cara pengunjung mendapatkan informasi atau profil
mengenai restoran Karuna.
h) Pengalaman bervegetarian adalah pengalaman yang dirasakan sebagai
vegetarian.
2.

Jenis-jenis kategori vegetarian
Jenis-jenis kategori vegetarian dalam penelitian ini terbagi menjadi lima

macam, yaitu sebagai berikut :
a)

Semi Vegetarian Kelompok ini tidak menyantap daging dalam waktu-waktu
tertentu. Misal dalam satu minggu dua hari tidak menyantap daging, sisanya
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lima hari menyantap daging. Bagi yang sedang dalam tahap transisi menjadi
vegetarian juga dapat digolongkan sebagai semi vegetarian.
b) Pesco Vegetarian Tidak semua vegetarian menghindari makan daging.
Contohnya kelompok pesco vegetarian. Dengan catatan kelompok ini hanya
menyantap daging ikan dan hidangan laut tertentu. Sedangkan daging unggas
dan daging merah tidak disantap oleh kelompok pesco vegetarian. Kelompok
yang juga akrab disebut pescetarianism ini kadang masih menyantap telur dan
susu. Namun pesco vegetarian seringkali tidak diakui oleh kelompok
vegetarian lain.
c)

Lacto-ovo Vegetarian Kelompok ini tidak menyantap daging unggas, daging
merah, dan hidangan laut. Namun demikian lacto ovo vegetarian masih
mengonsumsi produk turunan hewan, seperti susu dan telur.

d) Vegan Kelompok vegan sama sekali tidak menyantap daging dan produk
turunan hewan. Mereka mendapat sumber gizi dari sayur-sayuran, buahbuahan, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan jamur-jamuran.
e)

Kelompok Vegetarian karena Kepercayaan Ada beberapa kepercayaan seperti
Buddha, Hindu, Taoisme, dan Jaina yang memang mengajarkan umatnya
untuk tidak menyantap daging. Selain itu masing-masing kepercayaan juga
melarang menyantap tumbuhan tertentu, seperti bawang atau umbi-umbian.

E. Pengumpulan Data
1.

Teknik Penentuan Data
Sumber data merupakan data atau keterangan yang diperlukan dalam

penelitian, yang berfungsi sebagai penunjang hasil penelitian. Maka dalam
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penelitian ini melakukan pengelompokan data yang diperlukan kedalam dua
golongan yaitu :
a.

Data Primer
Sumber primer yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber

asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah informasi yang dikumpulkan
dari jawaban informan melalui kuesioner,datanya diperoleh dari pengunjung yang
datang mengunjungi dan menikmati makanan pada Restoran Vegetarian Karuna
di Semarang.
b.

Data Sekunder
Data Skunder adalah data yang diperoleh dengan terlebih dahulu telah

dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain atau data yang diperoleh dari
berbagai sumber yang terkait dengan penelitian baik data internal yang tersedia
pada Restoran Vegetarian di Semarang, juga data eksternal yang diperoleh dari
artikel, jurnal, kliping internet serta literatur-literatur lainnya.
2.

Instrumen Penelitian
Dalam mendapatkan informasi yang valid maka diperlukan suatu teknik

pengumpulan data yang tepat. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:232)
mengatakan bahwa mengumpulkan data adalah mengamati variable yang akan
diteliti dengan metode observasi, angket dan dokumentasi. Pengumpulan data
penelitian ini menggunakan metode:
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a.

Observasi
Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan

pengamatan langsung pada obyek penelitian guna memperoleh gambaran yang
jelas, serta mencatat fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Metode seperti ini
bertujuan untuk lebih meyakinkan peneliti tentang situasi dan kondisi obyek yang
sedang diteliti, oleh sebab itu maka akan dilakukan pengamatan secara langsung
pada Restoran Vegetarian Karuna di Semarang.
b.

Kuesioner/Angket
Dalam penelitian yang bersifat kuantitatif, pengumpulan data dapat dilakukan

dalam berbagai setting dan berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari
teknik pengumpulan data, maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan,
kuesioner (angket), interview dan observasi Sugiyono, (2012:194). Penelitian ini
sebagai penelitian kuantitatif menggunakan metode kuesioner (angket) sebagai
teknik pengambilan datanya. Metode kuesioner (angket) adalah teknik
pengambilan data dengan membagikan sejumlah kertas berisi seperangkat
pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner adalah teknik
pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan
diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Iskandar, 2008:77).
Menurut Kusumah (2011: 78), kuesioner ada dua macam yaitu kuesioner
tidak terstruktur/terbuka dan kuesioner terstruktur/tertutup. Dalam penelitian ini
digunakan kuesioner terstruktur atau tertutup dengan menyajikan kuesioner yang
berisikan pertanyaan disertai dengan pilihan jawaban. Wiajaya Kusumah
(2011:78) mengatakan bahwa kuesioner memiliki prinsip penulisan menyangkut
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beberapa faktor yaitu pertanyaan tidak mendua, panjang pertanyaan, urutan
pertanyaan, pertanyaan tidak mengarahkan dan tidak menanyakan hal-hal yang
sudah dilupakan oleh responden. Sementara itu angket masih dapat dibedakan
berdasarkan cara distribusinya kepada responden, yaitu angket langsung dan tidak
langsung. Angket langsung diberikan oleh peneliti secara langsung kepada
responden tanpa melalui perantara. Sedangkan angket tidak langsung diberikan
kepada responden untuk dijawab tetapi melalui perantara. Berikut ini kisi-kisi
instrumen dalam penelitian.
Tabel2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian
Variabel
Profil konsumen

Indikator

No. Butir

Jumlah

Profil diri

1-8

8

Pengalaman bervegetarian

9-13

5

1-5

5

Kategori vegetarian Jenis-jenis vegetarian :
Semi vegetarian

6-10

Pesco vegetarian

11-15

Lacto-ovo vegetarian

16-20

Vegan vegetarian

21-25

Kelompok kepercayaan

26-30

vegetarian
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25

c.

Dokumentasi
Metode

pengumpulan

data

dengan

dokumentasi

merupakan

teknik

pengumpulan data dengan mempelajari, arsip-arsip, laporan, dokumen, peraturan
dan literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan
data dengan dokumentasi dimaksudkan melengkapi data yang tidak diperoleh dari
pengisian kuesioner/angket.
F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif. Menurut Sugiyono (2003), analisis deskriptif adalah teknis analisis data
yang dilakukan peneliti untuk mengetahui gambaran atau karakteristik dari data
tanpa melakukan pengujian hipotesis. Alat analisis yang biasa digunakan dalam
analisis antara lain mean, median, dan modus.
1.

Mean
Mean atau rerata hitung adalah alat untuk mengukur karakteristik data yang

umum digunakan. Mean digunakan untuk mengetahui karakteristik dari kelompok
data dengan menjumlahkan seluruh isi data dengan jumlah datanya.
2.

Median
Median merupakan alat ukur karakteristik data yang menggunakan nilai

tengah sekelompok data. Median dihitung dengan membagi data yang diurutkan
menjadi dua bagian yang sama besar. Apabila data berjumlah genap maka nilai
tengah data dihitung dengan merata-rata data yang berada ditengah.
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3.

Modus
Modus adalah alat pengukur karakteristik data yang menggunakan frekuensi.

Nilai modus sekelompok data adalah data yang memiliki kemunculan terbanyak.
Tabel distribusi frekuensi disusun bila jumlah data yang akan disajikancukup
banyak, sehingga jika disajikan menggunakan tabel biasa menjaditidak efisien dan
kurang komunikatif. Sugiyono, (2007: 32).
Penetapan jumlah kelas interval, rentang data dan panjang kelas menurut
Sugiyono (2007: 36) dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut :
1.

Jumlah kelas = 1 + 3,3 log n, dengan n adalah jumlah respondenpenelitian.

2.

Rentang data = data terbesar – data terkecil + 1.

3.

Panjang kelas = rentang data : jumlah kelas interval
Histogram atau grafik batang dibuat untuk menyajikan data hasil penelitian,

histogram ini dibuat berdasarkan data frekuensi yang telah ditampilkan dalam
tabel distribusi frekuensi. Profil pengunjung dibedakan berdasarkan penggolongan
menjadi tiga kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Pembagian kategorinya
menurut Hadi (2004: 18) Seperti pada tabel berikut :
Tabel 3. Kriteria kecenderungan profil pelanggan
No.

Kriteria Kecenderungan

Kategori

1.

x ≥ Mi + 1Sdi

Tinggi

2.

(Mi– 1SDi) ≤ x < (Mi+ 1SDi)

Sedang

3.

x <Mi– 1Sdi

Rendah
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Selanjutnya rumus dengan kategori diatas disusun melalui langkah-langkah
sebagai berikut :
1.

Menentukan skor terendah dan tertinggi.

2.

Menghitung mean ideal (Mi) yaitu 1/2(skor tertinggi + skor terendah).

3.

Menghitung SD ideal (SDi) yaitu 1/6(skor tertinggi – skor terendah.
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