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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

explanatory research (penelitian penjelasan) dengan pendekatan kuantitatif. 

Singarimbun dan Efendi (2006:5)  mengatakan Explanatory research adalah 

penelitian yang menjelaskan kausal antara variabel-variabel melalui 

pengajuan hipotesa dengan menggunakan data yang sama. Penelitian ini 

menggunakan jenis explanatory research karena ingin menjelaskan hubungan 

kausal yang terjadi antara variabel-variabel kualitas pelayanan dan word of 

mouth  terhadap keputusan pemakaian jasa pada Salon Rambut Joker 

Lumajang. 

 

B. Sumber data 

1. Data Primer 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2006:146) data primer adalah data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dalam hal ini 

data diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada responden yang 

berisi pertanyaan – pertanyaan yang mengarah pada penelitian yang di 

lakukan dan selanjutnya akan dianalisis untuk dijadikan pembahasan. 

Data primer dalam penelitian ini yaitu mengenai hasil penyebaran 

kuesioner mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan word of mouth  

terhadap keputusan pemakaian jasa pada Salon Rambut Joker Lumajang. 
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2. Data sekunder 

Data skunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung, yaitu data 

tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan dan buku-buku 

literatur yang memberikan informasi tentang kualitas pelayanan dan 

word of mouth. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ilmiah terdapat beberapa teknik pengumpulan data 

beserta masing-masing perangkat pengumpul data. Dalam penelitian ini 

teknik pengumpulan yang dipergunakan adalah kuesioner yang merupakan 

teknik pengumpulan data yang ilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab oleh responden (Sugiyono, 

2005). Responden dalam penelitian ini adalah pengunjung Salon Joker 

Lumajang. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan atau pernyataan yang 

berkaitan dengan pengaruh Word Of Mouth terhadap Keputusan Konsumen 

dalam menggunakan jasa salon Joker Lumajang. 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2008:80) Populasi adalah wilayah generalisasi 

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemakai jasa pada Salon 

Rambut Joker Lumajang, selama kurun waktu penelitian. 
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2. Sampel 

Sampel merupakan suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih 

dalam penelitian (Widayat dan Amirullah; 2002:58). Besarnya sampel 

menurut Widayat (2012: 45) bahwa sampel harus berkisar antara 30 

sampai 500. Sedangkan menurut Fraenkel dan Wallen dalam Widayat 

dan Amirullah (2002:67) menyarankan bahwa besar sampel minimum 

untuk penelitian deskriptif adalah sebanyak 100 orang. Responden yang 

digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah pemakaian jasa 

pada Salon Rambut Joker Lumajang. 

Jumlah sampel yang diambil yaitu sebanyak 100 responden, yang 

menjadi landasan atau dasar dari jumlah pengambilan sampel adalah 

pendapat Roscoe dalam Widayat (2012:140) menyatakan bahwa: “Pada 

setiap penelitian, ukuran sampel harus berkisar antara 30 sampai 500”. 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini memiliki dua macam variabel bebas dan variabel 

terikat. 

1. Variabel bebas (X1) 

Kualitas layanan, merupakan pemenuhan dari harapan konsumen atau 

kebutuhan konsumen yang membandingkan antara hasil dengan 

harapan. Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut : 

X1.1  Bentuk fisik/tangible,yaitu kemampuan perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pelanggam, meliputi fasilitas 

fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana  
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X1.2 Kecepatan Daya Tanggap/Responsiviness, yaitu keinginan dan 

kesediaan para karyawan untuk membantu pelanggan dan 

memberikan layanan dengan tanggap segera. 

X1.3  Perhatian (Emphaty), yaitu meliputi kemudahan dalam menjalin 

hubungan komunikasi yang efektif, perhatian personal dan 

pemahaman atas kebutuhan pelanggan. 

X1.4 Jaminan/Assurance, keahlian dan pengetahuan karyawan artinya 

karyawan dalam memberikan layanan serta kemampuan mereka 

untuk meyakinkan konsumen terhadap kompetensi dan 

kredibilitas. 

X1.5  Berwujud/tangible, kenyamanan dan kebersihan saat pelanggan 

berkunjung, sehingga bias menggerakkan konsumen mau 

treatment dan membeli produk  

2. Variabel word of mouth (X2) adalah komunikasi dari mulut ke mulut 

sesorang yang membicarakan tentang  keberadaan Salon Rambut. 

Indikatornya adalah sebagai berikut: 

X2.1  Talkers, pembicara seperti teman atau keluarga menceritakan hal-

hal yang positif tentang keberadaan Salon Rambut. 

X2.2  Topics, sesuatu yang ditawarkan kapada konsumen yang 

berhubungan tentang hal yang menarik di keberadaan Salon 

Rambut seperti diskon, produk yang special dan lain-lain. 

X2.3  Tools, yaitu topik yang telah ada juga membutuhkan suatu alat 

yang membantu agar topik atau pesan dapat berjalan, alat ini alat 
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yang bisa membuat orang mudah membicarakan atau menularkan 

produk atau jasa perusahan kepada orang lain seperti kupon atau 

brosur dan juga bisa melalui media sosial. 

X2.4 Taking Part, partisipasi perusahaan dalam proses word of mouth 

seperti partisipasi menjelaskan suatu produk dan jasa kepada 

konsumen di keberadaan Salon Rambut. 

X2.5 Tracking, mengawasi atau memantau serta merespon apa yang 

konsumen katakan dengan mengunakan alat bantu seperti kotak 

saran. 

3. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian 

konsumen yaitu tentang konsumen memutuskan menggunakan jasa Salon 

Rambut Joker Lumajang. Indikatornya adalah sebagai berikut: 

Y1 Orang yang memengaruhi (influencer), Individu yang 

memengaruhi keputusan untuk membeli baik secara sengaja 

maupun tidak sengaja. 

Y2 Pembuat keputusan (decider),  Individu yang memutuskan apakah 

akan membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana 

membelinya, kapan dan dimana membelinya. 

 

F. Skala Pengukuran 

Setelah diterapkan item-item dari variabel yang ada, maka langkah 

selanjutnya adalah mengadakan pengukuran atas variabel-variabel tersebut. 
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Adapun pengukuran yang digunakan untuk mengukur tanggapan responden 

adalah dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang suatu fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indicator variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat 

berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2008:93). Untuk keperluan 

analisis kuantitatif, maka alternatif jawaban pada penelitian ini 

dioperasionalkan seperti disajikan pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 

Pengukuran Variabel 

 

Kategori Jawaban Bobot Skor 

Sangat Setuju 

Setuju 

Ragu-ragu 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Jenis skala pengukuran menggunakan skala interval yaitu 

mengurutkan objek berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi 

tentang interval antara satu objek dengan objek lainnya adalah sama. 

 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah sutu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006:168). Uji 

validitas dapat diperoleh dengan menggunakan rumus product Moment 

atau rumus Pearson sebagai berkut. 
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Keterangan: 

r :nilai korelasi Product Moment 

n :banyaknya sampel/jumlah responden 

X :jumlah skor item 

Y :jumlah skor total 

Dengan rumus tersebut, maka akan didapat nilai koefisien korelasi antara 

masing-masing skor item dengan skor total, sedangkan tingkat validitas 

dapat dilihat dari perbandingan probabilitas  hitung ( ). Dinyatakan 

valid jika        begitupula sebaliknya. 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2006:178) “Reliabilitas menuju pada suatu 

pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik.  Arikunto (2006:178), “Untuk menguji tingkat reliabilitas, dalam 

penelitian ini menggunakan statistika dengan rumus Alpha Cronbach 

sebagai berikut. 

    [
 

   
] [  

∑   

   
] 

Keterangan: 

    = reliabilitas instrumen 

∑    = jumlah varians butir 
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  =banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

    = varians total 

Koefisien alpha, atau Alpha Cronbach adalah rata-rata semua hasil 

pembagian setengah koefisien yang memungkinkan didapat dari 

pembagian macam cara pembagian skala item. Koefisien ini 

menyimpang dari 0 sampai 1, dan nilai 0,6 atau kurang, umumnya 

menunjukkan ketidakhandalan internal konsistensi reliabilitas, sehingga 

instrumen dapat dikatakan reliable bila memiliki koefisien reliabilitas 

     

 

H. Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Rangkuti (2005:149), menyatakan bahwa Analisis regresi 

berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Xi 

..... Xn) terhadap variabel dependen (Y). Persamaan rumus yang 

digunakan adalah (Sugiyono, 2006:243) 

               ….     + e 

Keterangan: 

Y =  Keputusan Pemakaian Jasa  

X1  =   Kualitas Pelayanan 

X2 =   Word Of Mouth 

  =  bilangan konstanta 

         =  koefisien regresi  
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2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas menunjukkan adanya lebih dari satu 

hubungan linier yang sempurna. Hal tersebut seperti yang telah 

dikemukakan oleh Santoso (2002:203) bahwa tujuan uji 

multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Pedoman 

suatu model regresi yang bebas multikolinearitas menurut Santoso 

(2002:206) adalah: 

a) Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 

b) Mempunyai angka tolerance mendekati 1 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari 

suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari 

residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka 

disebut homokedastisitas. Jika varian berbeda, disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Santoso, 2002:208). Untuk mendeteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi bisa dilihat dari 

pola yang terbentuk pada titik-titik yang terdapat pada grafik 

scaterplot. 
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Menurut Santoso (2002:210) dasar pengambilan keputusan 

adalah sebagai berikut: 

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar, kemudian menyempit) maka telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

b) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah masing-

masing data pada variabel yang telah diteliti telah terdistribusi secara 

normal, uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis grafik.Analisis grafik dilakukan dengan 

melihat histogram yang membandingkan data observasi dengan 

distribusi yang mendekati distribusi normal. Disamping melihat 

grafik histogram, peneliti juga melibat norma probability plot, 

dimana distribusi datadapat dikatakan normal jika garis yang 

menggambarkan data mengikuti garis diagonal. 

3.  Uji Hipotesis 

a. Hipotesis I 

1) Uji Secara Simultan 

Untuk menguji pengaruh jenis variabel independen (X) terhadap 

variabel dependen (Y) digunakan rumus uji F” (Sugiyono, 

2006:219) yaitu: 
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(   )  (     )
 

Keterangan: 

 

  = F hitung 

   = koefisien korelasi linier berganda 

   = banyaknya data/sampel 

   = banyaknya variabel bebas 

Kriteria pengambilan keputusannya jika α = 5 % adalah:  

(1)  Jika probabilitas F hitung (p) > 0,05 maka Ho ditolak  

(2)  Jika probabilitas F hitung (p) < 0,05 maka Ho diterima 

2) Uji Secara Parsial 

Uji regresi parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh 

dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui variabel bebas yang paling 

berpengaruh diantara variabel yang lain.Rumus yang digunakan 

menurut Rangkuti (2005:155) adalah: 

  
 

  
 

 

Keterangan: 

  = koefisien regresi 

   = standart error untuk koefisien regresi 

  = regresi parsial 

Jika probabilitas t hitung p ≤ 0,05 maka Ho ditolak, tapi jika 

probabilitas t hitung p ≥ 0,05 maka Ho diterima. Ho ditolak 
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berarti variabel bebas yang diuji mempunyai pengaruh yang 

signifikan dengan variabel terikat. 

b. Hipotesis II 

Uji F ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Rumus yang digunakan adalah: (Sugiyono, 2005:223) 

F = 

1
)1( 2

2




kn
R

k
R

 

Keterangan: 

F = Fhitung yang selanjutnya akan dibandingkan dengan Ftabel 

R
2
 = Koefisien korelasi berganda 

k = Jumlah variabel bebas 

n = Jumlah sampel 

Kaidah pengujian siginifikansi: jika Fhitung> Ftabel dan nilai 

probabilitas <α, maka H0 ditolak (signifikan). Alat uji F ini 

digunakan untuk menguji hipotesis: 

Variabel kualitas pelayanan (X1) dan Word of Mouth (X2) terhadap 

keputusan pembelian (Y) 

H0 : b1,b2 = 0, artinya tidak berpengaruh signifikan dari variabel 

kualitas pelayanan (X1) dan word of mouth (X2) 

terhadap keputusan pemelian (Y) 
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Ha : b1,b2 ≠ 0, artinya berpengaruh yang signifikan dari variabel  

kualitas pelayanan (X1) dan word of mouth (X2) 

terhadap keputusan pembelian (Y) 

Uji hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan Fhitung dan Ftabel: 

a) Fhitung > Ftabel   :  H0 ditolak 

b) Fhitung  < Ftabel   :  Ha diterima 

 

 

 

 

 

 


