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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tutur Kecamatan Tutur 

Kabupaten Pasuruan. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian diskriptif kuantitatif 

dimana Sugiyono (2014) menjelaskan penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 

baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan Penelitian 

kuantitatif  adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. 

C. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Menurut Anwar Sanusi (2011) populasi adalah seluruh 

kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang 

dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Sedangkan 

menurut Sugiyono (2010) populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang memiliki 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 
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dalam penelitian ini adalah Para Petani Apel sebanyak 40 Petani 

yang tersebar di Desa Tutur Kecamatan Tutur  Kabupaten 

Pasuruan. 

b) Sampel 

Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan 

teknik sampling jenuh atau sensus, sampling jenuh atau sensus 

yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi 

digunakan sebagai objek (Sugiyono, 2010). Pada penelitian ini 

menggunakan 40 petani apel di Desa Tutur Kecamatan Tutur 

Kabupaten Pasuruan sebagai sampel. 

 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

a) Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan penentuan construct 

sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi 

operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengoperasikan construt, sehingga 

memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan 

replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau 

mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik 

(Indrianto dan Supomo, 2009). 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel Indikator Sub-Indikator 

Total Quality 

Management 

(TQM). 

 

TQM 

merupakan 

suatu 

pendekatan 

dalam 

menjalankan 

usaha yang 

mencoba untuk 

memaksimumk

an daya saing 

organisasi 

melalui 

perbaikan 

terus-menerus 

atas produk, 

jasa, tenaga 

kerja, proses, 

dan 

lingkungannya.  

 

(M.N. 

Nasution, 

2010) 

Fokus Pada 

Pelanggan 

 

1. Petani apel menghasilkan 

apel yang baik untuk 

memuaskan pelanggan. 

2. Kebutuhan pelanggan di 

prioritaskan. 

Obsesi 

Terhadap 

Kualitas 

1. Komunitas Petani apel 

mengikuti pelatihan dari 

Dinas Pertanian guna 

menunjang pengetahuan 

petani apel. 

2. Petani apel mementingkan 

kualitas proses pembibitan, 

perawatan, dan proses 

panen guna menghasilkan 

apel yang bermutu baik. 

3. Petani apel selalu berupaya 

meningkatkan kualitas 

apelnya. 

Perbaikan 

Berkesinambu

ngan  

 

1. Petani apel berusaha 

memperbaiki sistem irigrasi 

dan pemupukan  yang ada 

secara berkesinambungan. 

2. Petani apel rutin 

mengevaluasi sistem irigrasi 

dan pemupukan yang 

dijalankan. 

Adanya 

Keterlibatan 

dan 

Pemberdayaan 

Petani 

 

 

Chairany Dan 

Lestari, (2011) 

1. Petani penggarap diberikan 

kontribusi untuk membuat 

keputusan bersama pemilik, 

untuk meningkatkan 

tanggung jawab. 

2. Petani didorong untuk 

menyampaikan gagasan-

gagasan mereka secara 

terbuka. 
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b) Penskalaan 

Dalam penelitian ini teknik pengukuran data 

menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah sebuah ukuran 

sikap yang dibuat agar responden dapat menilai seberapa kuat 

mereka setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang dibuat 

dengan hati-hati, mulai dari sikap yang sangat positif sampai 

sangat negatif terhadap beberapa objek (Zikmund dan Babin, 

2013). Ada lima titik dalam skala Likert untuk mengetahui 

seberapa kuat subjek setuju atau tidak dengan pertanyaan 

sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Skala pengukuran 

No Jenis Jawaban Bobot 

1 SS = Sangat Setuju 5 

2 S = Setuju 4 

3 CS = Cukup Setuju 3 

4 TS = Tidak Setuju 2 

5  STS = Sangat tidak setuju 1 

 

E. Jenis Data dan Sumber Data 

1) Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data kuantitatif dengan pengukuran skala likert. Data kuantitatif 

adalah data yang berbentuk angka atau bilangan yang diolah 

atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematik. 
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Sedangkan menurut Sugiyono (2010) pengukuran skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer. Menurut Husein (2000:130), data primer 

merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari 

individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil 

pengisian kuesioner. Data primer penelitian ini didapatkan 

langsung dari responden yaitu pemilik dan pengelola kebun apel 

melalui lembar kuisoner yang telah dibagikan. Pada penelitian 

ini kuesioner akan dibagikan ke responden yaitu petani apel 

baik pemilik maupun pengelola di Desa Tutur Kecamatan Tutur 

Kabupaten Pasuruan. 

2) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

informasi terkait yang didapat dari responden (petani apel) 

dengan cara: 

a) Wawancara  

Menurut Sugiyono (2010), wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti 
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ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam. 

Penulis melakukan wawancara dengan pemilik usaha dari 

petani apel yang dimaksudkan untuk mendapatkan data 

berupa informasi yang akurat. 

b) Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab 

(Sugiyono, 2014). Kuesioner diberikan  menyangkut Total 

Quality Management dan Kinerja Petani yang dilakukan 

secara langsung dari penyebaran kuisioner. 

F. Pengujian Instrumen 

   Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah 

kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang akan diberikan pada Petani 

apel baik itu pemilik ataupun pengelola. Kuesioner tersebut harus 

diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu 

1) Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2010) validitas merupakan derajat 

ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan 

data yang dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah data 

yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.  
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Menurut Anwar Sanusi (2011), bahwa validitas 

instrumen ditentukan dengan mengkorelasikan antara skor yang 

diperoleh setiap butir pertanyaan atau pernyataan dengan skor 

total. Skor total adalah jumalah dari semua skor pertanyaan atau 

pernyataan. Jika skor setiap butir pertanyaan berkorelasi secara 

signifikan dengan skor total pada tingkat alfa tertentu naja dapat 

dikatakan bahwa alat pengukur itu valid. Dan sebaliknya jika 

korelasinya tidak signifikan, alat pengukur itu tidak valid dan 

alat pengukur itu tidak perlu dipakai untuk mengukur atau 

mengambil data. 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau 

tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid 

apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur (Ghozali, 2016). 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 : 

𝑟 =  
𝑁(∑𝑋𝑌) − (∑𝑋∑𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋
2

− (∑𝑋)2]⌊𝑋∑𝑌2 − (∑𝑌)2⌋

 

Dimana : 

r = koefisien korelasi  

X= skor butir 

Y= skor total butir 
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N =jumlah sampel (responden) 

Dasar pengambilan keputusan yaitu tingkat validitas 

dapat diukur dengan cara membandingkan nilai rhitung dengan 

nilai rtabel. Dengan kesimpulan Jika rhitung  >  rtabel, artinya 

pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 

2) Uji Reliabitas 

Menurut Sugiyono (2011) realibilitas adalah apabila 

terdapat kesamaan data dalam waktu ke waktu yang berbeda, 

maka hasil penelitian tersebut disebut reliabel. Realibilitas 

menunjukkan tingkat keandalan instrument, apabila datanya 

memang sama benar sesuai dengan kenyataan maka diambil 

berapa kalipun akan tetap memperoleh hasil yang sama. Dengan 

menggunakan rumus Cronbach Alfa dapat dilakukan pengujian 

reabilitas instrumen dengan rentang skor 1-5 dan rumus sebagai 

berikut : 

𝑟 =
𝐾

𝐾 − 1
(

∑ 𝐾𝑆𝑏2

𝑆𝑡2
) 

Keterangan: 

r  = Realibitas Instrumen 

K  = Jumlah kuisoner instrument 

Sb
2 = Jumlah varian item yang di kruadatkan 

St
2 = Jumlah variasi total yang di kruadatkan 

 Kuisioner dikatakan reliabel apabila hasil uji statistik 

Cronbach’s alpha > 0.60. 
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G. Teknis Analisis Data Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

dan menilai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini variabel 

yang diteliti adalah Total Quality Management terhadap Kinerja 

Petani Apel, dengan kata lain rentang skala memiliki fungsi untuk 

menunjukkan kecendrungan jawaban responden tentang variabel 

menurut (Umar, 2001) Adapaun rumus rentang skala adalah sebagai 

berikut:  

𝑅𝑠 =
𝑛 (𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan: 

Rs = Rentang Skala 

n = Jumlah Sampel 

m = Jumlah alternative jawaban tiap item 

1. Rentang Skala Kelompok 0-5 Petani Penggarap 

𝑅𝑠 =  
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

𝑅𝑠 =  
12(5 − 1)

5
 

𝑅𝑠 =  
12(4)

5
= 9,6 

Rentang Skala = 9,6 

12 x 1 (alternatif jawaban skala likert terkecil) = 12 

12 x 5 (alternatif jawaban skala likert terbesar) = 60 
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Keterangan : 

a) 12 – 21,6 = Fokus pada pelanggan, obsesi terhadap 

kualitas, perbaikan berkesinambungan, keterlibatan dan 

pemberdayaan  karyawan dinyatakan sangat tidak baik. 

b) 21,7 – 31,3 = Fokus pada pelanggan, obsesi terhadap 

kualitas, perbaikan berkesinambungan, keterlibatan dan 

pemberdayaan  karyawan dinyatakan tidak baik. 

c) 31,4 – 41,0 = Fokus pada pelanggan, obsesi terhadap 

kualitas, perbaikan berkesinambungan, keterlibatan dan 

pemberdayaan  karyawan dinyatakan cukup. 

d) 41,1– 50,7 = Fokus pada pelanggan, obsesi terhadap 

kualitas, perbaikan berkesinambungan, keterlibatan dan 

pemberdayaan  karyawan dinyatakan baik. 

e) 50,8 –  60,4 = Fokus pada pelanggan, obsesi terhadap 

kualitas, perbaikan berkesinambungan, keterlibatan dan 

pemberdayaan  karyawan dinyatakan sangat baik. 

2. Rentang Skala Kelompok 6-10 Petani Penggarap 

𝑅𝑠 =  
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

𝑅𝑠 =  
11(5 − 1)

5
 

𝑅𝑠 =  
11(4)

5
= 8,8 

Rentang Skala = 8,8 

11 x 1 (alternatif jawaban skala likert terkecil) = 11 

11 x 5 (alternatif jawaban skala likert terbesar) = 55 
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Keterangan : 

a) 11 – 19,8 = Fokus pada pelanggan, obsesi terhadap 

kualitas, perbaikan berkesinambungan, keterlibatan dan 

pemberdayaan  karyawan dinyatakan sangat tidak baik. 

b) 19,9 – 28,7 = Fokus pada pelanggan, obsesi terhadap 

kualitas, perbaikan berkesinambungan, keterlibatan dan 

pemberdayaan  karyawan dinyatakan tidak baik. 

c) 28,8 – 37,6 = Fokus pada pelanggan, obsesi terhadap 

kualitas, perbaikan berkesinambungan, keterlibatan dan 

pemberdayaan  karyawan dinyatakan cukup. 

d) 37,7 – 46,5 = Fokus pada pelanggan, obsesi terhadap 

kualitas, perbaikan berkesinambungan, keterlibatan dan 

pemberdayaan  karyawan dinyatakan baik. 

e) 46,6 –  55,4 = Fokus pada pelanggan, obsesi terhadap 

kualitas, perbaikan berkesinambungan, keterlibatan dan 

pemberdayaan  karyawan dinyatakan sangat baik. 

3. Rentang Skala Kelompok > 10 Petani Penggarap 

𝑅𝑠 =  
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

𝑅𝑠 =  
17(5 − 1)

5
 

𝑅𝑠 =  
17(4)

5
= 13,6 

Rentang Skala = 13,6 

17 x 1 (alternatif jawaban skala likert terkecil) = 17 

17 x 5 (alternatif jawaban skala likert terbesar) = 85 
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Keterangan : 

a) 17 – 30,6 = Fokus pada pelanggan, obsesi terhadap 

kualitas, perbaikan berkesinambungan, keterlibatan dan 

pemberdayaan  karyawan dinyatakan sangat tidak baik. 

b) 30,7 – 44,3 = Fokus pada pelanggan, obsesi terhadap 

kualitas, perbaikan berkesinambungan, keterlibatan dan 

pemberdayaan  karyawan dinyatakan tidak baik. 

c) 44,4 – 58,0 = Fokus pada pelanggan, obsesi terhadap 

kualitas, perbaikan berkesinambungan, keterlibatan dan 

pemberdayaan  karyawan dinyatakan cukup. 

d) 58,1 – 71,7 = Fokus pada pelanggan, obsesi terhadap 

kualitas, perbaikan berkesinambungan, keterlibatan dan 

pemberdayaan  karyawan dinyatakan baik. 

e) 71,8 –  85,4 = Fokus pada pelanggan, obsesi terhadap 

kualitas, perbaikan berkesinambungan, keterlibatan dan 

pemberdayaan  karyawan dinyatakan sangat baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 




