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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di 13 Ritel Toserba yang berada di 

Kecamatan Dau Malang 

 

B. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. 

Menurut Arikunto (2010: 234) penelitian deskriptif merupakan penelitian 

yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu 

gejala yang ada. Penelitian ini menggunakan teknik survey dimana suatu 

jenis penelitian yang banyak dilakukan oleh peneliti dalam bidang: 

sosiologi, bisnis, pemerintah dan pendidikan. Penelitan survey biasanya 

digunakan dalam penelitian deskriptif karena penelitian deskriptif 

menentukan dan melaporkan keadaan yang ada menurut kenyataan, 

dengan pengukurannya. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2015: 117) menyatakan bahwa populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 



15 
 

 
 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berdasarkan 

pengertian diatas maka yang menjadi populasi penelitian ini adalah 

pemilik toko ritel yang berada di Kecamatan Dau sebanyak 13 toko 

berdasar pada data BPS. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2015: 118) sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Pengambilan sampel dilakukan jika populasinya besar, dan penelitian 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. 

Menurut Sugiyono (2015: 131) dalam melakukan penelitian, 

ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 

500. Dalam penelitian ini menggunakan total sampel atau sempel 

jenuh dimana jumlah sampel sama dengan populasi (2015: 135) yaitu 

berjumlah 13 toko ritel karena jumlah populasi kurang dari 100 maka 

populasi di gunakan sampel. 

 

D. Difinisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini meneliti tentang pengaruh Total Quality 

Management sebagai variabel indepanden (X) terhadap kinerja manajerial 

sebagai variabel dependen (Y) berikut penjelasannya. 
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Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel 

Definis Operasional Variabel Indikator 

Total Quality 

Management (TQM) 

merupakan suatu 

pendekatan dalam 

menjalankan usaha 

yang mencoba untuk 

memaksimalkan daya 

saing organisasi 

melalui perbaikan 

terus-menerus atas 

produk, jasa, 

manusia, dan 

lingkungan. Tjiptono 

(2003: 4) 

Fokus pada pelanggan 

Merupakan titik awal dari 

pandangan mutu bagi 

kepuasan pelanggan  

 Memenuhi kepuasan 

pelanggan 

 Memahami kebutuhan 
pelanggan 

 Memprioritaskan 
pelanggan 

Obsesi terhadap kualitas 

merupakan keinginan untuk 

memenuhi atau melebihi 

kualitas yang ditetapkan 

 Menerapkan 
manajemen kualitas 

pada toko ritel 

 Meningkatkan kualitas 
pada toko ritel 

 Mencapaian standart 

kualitas produk pada 

toko ritel 

 

Perbaikan 

berkesinambungan 

Merupakan perbaikan sistem 

secara terus menerus agar 

kualitas yang dihasil 

kan dapat meningkat 

 Perbaikan system 

berkelanjutan 

 Evaluasi system yang 
sudah berjalan 

 Menanggapi kritikan 
dan saran untuk 

kinerja yang lebih baik 

Sumber : Oey Hannes Widjaya, Ian Nurpatria Suryawan (2014) 

 

E. Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini metode pengukuran data yang digunakan dari 

tanggapan atau jawaban dari responden diukur dengan menggunakan skala 

likert. Menurut Sugiyono (2015: 134) skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang 

tentang fenomena social. Ada lima titik dalam skala likert untuk 

mengetahui seberapa kuat subjek setuju atau tidak sengan pertanyaan 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.2. Pengukuran Variabel 

Kategori Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

F. Jenis dan Sumber Data 

  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer, yang merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan 

oleh peneliti yang diperoleh melalui survey atau pengamatan langsung ke 

objek penelitian. Data primer penelitian ini didapatkan langsung dari 

responden melalui kuesioner sesuai dari variable yang diteliti dan 

dibagikan ke responden yaitu pemilik toko ritel. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan teknik 

kuisioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau peryataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab (Sugiyono,2015: 199) 

Pengumpulan data melalui kuesioner merupakan alat utama dalam 

pengumpulan data yang berupa daftar pertanyaan yang diajukan secara 

tertulis dan disebarkan secara langsung kepada responden yang akan diteliti. 

Responden diberi alternative dalam menjawab pertanyaan yang tersedia. 

Instrument penelitian yang digunakan adalah kuesioner/daftar pertanyaan.  
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H. Uji Intrumen 

1. Uji Validitas 

Suatu instrument dikatakan valid jika mempunyai validitas 

yang tinggi dan mampu mengukur variable yang diteliti secara tepat. 

Tinggi rendahnya validitas instrument menunjukan sejauh mana data 

yang terkumpul menyimpang gambaran tentang validitas yang 

dimaksud. 

Menurut Anwar Sanusi (2011), bahwa validitas instrumen 

ditentukan dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh setiap 

butir pertanyaan atau peryataan dengan skor total. Skor total adalah 

jumlah dari semua skor pertanyaan atau peryataan. Jika skor tiap butir 

pertanyaan berkorelasi secara signifikan dengan skor total pada alfa 

tertentu maka dapat dikatakan bahwa alat ukur itu valid. Dan 

sebaliknya jika korelasinya tidak signifikan, alat pengukur itu tidak 

valid dan alat pengukur itu tidak dipakai untuk menukur atau 

mengambil data. Validitas yang diperoleh dengan cara diatas dikenal 

dengan validitas konstruk. Rumus yang digunakan untuk mencari 

nilai korelasi adalah korelasi Pearson Product Moment yang 

dirumuskan sebagai berikut : 

  
 ∑    ∑   ∑  

√  ∑     ∑     ∑    ∑   }}
 

 Keterangan: 

r : koefisien korelasi produk moment 

N : Jumlah subjek uji coba 
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∑x : Jumlah skor butir pertanyaan 

∑x
2 

: Jumlah skor butir pertanyaan kuadrat tersebut dapat dikatakan valid 

∑y : Jumlah skor total   

∑y
2
 : Jumlah skor total kuadrat 

∑xy : Jumlah perkalian skor butir dengan skor total 

Dengan kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut: 

a. Jika r hitung ≥ r table , maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid 

b. Jika r hitung ≤ r table , maka pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat 

ukur. Sebuah alat ukur dikatakan reliable, andaikan pengulangan 

pengukuran untuk subyek penelitian yang sama menunjukan hasil 

konsisten. Untuk mengukur reliabelitas menggunakan rumus alpha 

(Arikunto, 2010), sebagai berikut: 

   
 

   
   

∑   

   
  

 Keterangan: 

 r : reliabilitas instrumen 

 k : banyaknya butir pertanyaan 

 ∑σb
2 

: Jumlah varian butir di kuadratkan 

 Στ
2
 : Jumlah varian total dikuadratkan 

Dengan kriteria reabilitas sebagai berikut: 

Instrumen dikatakan reliable jika koefisien Alpha Cronbach lebih besar 

dari 0,6 
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I. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diproleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami diri sendiri maupun orang lain 

(Sugiyono, 2014: 426) 

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu : 

1. Rentang Skala 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2014: 135) statistic deskriptif adalah statistic yang 

digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksut membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Statistic deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa 

pertanyaan tertutup. Analisis statistic deskriptif menggunakan analisis 

rentang skala. Untuk menentukan rentang skala menggunakan rumus 

   
      

 
 

Keterangan: 

Rs = Rentang Skala 

n = Jumlah Ssmpel 

m = Jumlah alternative jawaban 
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Rs = 10,4 

Nilai min = skor terkecil x jumlah responden = 1 x 13 = 13 

Nilai max = skor terbesar x jumlah responden = 5 x 13 = 65 

Tabel 3.3. Pengukuran rentang skala 

Kategori Skor 

Sangat Rendah (SR) 13 – 23,4 

Rendah (R) 23,5 – 33,8 

Cukup (C) 33,9 – 44,2 

Tinggi (T) 44,3 – 54,6 

Sangat Tinggi (ST) 54,7 – 65 


