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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis

pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak

menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data

tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Machmud,46:2016). Definisi lain

menyebutkan metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian

yang berlandaskan pada filsafat positivisme (Sugiono,2012). Sehingga dapat diartikan

bahwa penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada

fenomena-fenomena yang obyektif dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau

sampel-sampel tertentu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei.

Survei adalah metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen

pengumpulan datanya. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah

responden yang dianggap mewakili populasi tertentu (Kriyantono, 59:2006). Metode

survei merupakan metode penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta

dari gejala-gejala yang ada mencari keterangan secara faktual. (Moh, Nazir, 56:2003)
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3.2 Populasi dan Sample

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiono (115:2012) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri

atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sehingga dapat diartikan bahwa populasi merupakan keseluruhan anggota kelompok

yang akan diteliti peneliti. Karakteristik populasi dalam penelitian ini ialah karyawan

yang bekerja di PT Selecta mencakup pejabat dari kelompok manajemen dan

profesional yang terdiri dari Pemimpin PT Selecta, Manager, Sekertaris dan Anggota

kerja PT Selecta. Kelompok layanan ini dipilih karena mereka termasuk dalam bagian

karyawan PT Selecta sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini ialah 130.

3.2.2 Sampel

Sampel ialah sebagian dari populasi. Menurut Sugiono (2012:116) sampel

adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Sampel ditentukan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik sampel

yang digunakan oleh peneliti asidental sampling. Dengan menggunakan pendekatan

statistik rumus Taro Yamane :

n = 130____ n= 130 = 56,5 dibulatkan menjadi 56

130 x 0,12+ 1 2,3
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Keterangan : n = Ukuran sampel

N = Jumlah populasi

d2 = presisi (ditetapkan 10%)

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Angket (Kuisioner)

Angket atau kuisioner merupakan sebuah alat pengumpulan data yang

efisien karena pada penelitian survei penggunaan kuisioner merupakan hal

yang pokok untuk mengumpulkan data. Angket merupakan daftar pertanyaan

yang diberikan kepada orang lain untuk diisi sesuai dengan permintaan angket

dengan maksud agar peneliti dapat mendapatkan informasi dan mengetahui

mengenai permasalahan yang diteliti.

Untuk mengolah data dalam kuisioner peneliti menggunakan 4 skala

dengan menggunakan metode skala Likert, responden akan memberikan

penilaian yang menunjukkan sejauh mana tingkat nilai terhadap suatu topic

pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sangat Setuju (SS)

2. Setuju (S)

3. Tidak Setuju (TS)

4. Sangat Tidak Setuju (STS)
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3.4 Uji Instrumen Penelitian

3.4.1 Uji Validitas

Uji Validitas bermakna sah yaitu suatu instrumen dikatakan valid (sah) apabila

instrumen tersebut sudah benar dalam mengukur. Rumus validitas yang digunakan

dalam penelitian ini adalah Korelasi Produk Momen Karl Pearson.

Keterangan :

rxy = koefisien korelasi x dan y

n = Jumlah subyek = 56

x = Skor pada masing-masing butir soal

y = Skor total

3.4.2 Uji Reliabilitas

Uji Reabilitas digunakan untuk melihat keabsahan data penelitian. Instrumen

yang reliabel berati instrumen tersebut dapat dipercaya karena apabila di uji coba

kembali akan mendapatkan hasil yang sama dan sesuai. Penelitian ini menggunakan

rumus Formula Alpha Cronbach untuk melakukan uji reliabelitas :
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Keterangan :

α = Realibilitas (Koefisien Alpha)

k = Banyaknya butir soal

ΣXj2= Jumlah varian butir soal

S2x = Varian total

N = Jumlah responden

Kesimpulan nilai hitung koefisien alpha (α) dengan membandingkan nilai hitung

dengan nilai table. Dengan ketentuan apabila :

 Jika nilai alpha > 0,6 maka instrumne oenelitian dikatakan reliable

 Jika nilai alpha < 0,6 maka instrumen penelitian dikatakan tidak reliable

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara peneliti untuk mengurutkan data ke dalam kategori san

satuan uraian dasar sehingga dapat dihasilakn temuan penelitian. Metode analisis data

yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik deskriptif dengan cara penyajian :
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 Tabel distribusi frekuensi yang disajikan sesuai dengan data yang diperoleh

 Tendensi sentral dengan menggunakan mean (nilai rata-rata) adalah nilai

tengah dari total keseluruhan nilai yang di uji dengan rumus :

Keterangan :

x = Mean

n = Banyaknya data

Xi= Nilai data ke-i

 Standar deviasi digunakan untuk sampel data yang mewakili sejumlah

populasi dengan rumus :

Rumus Standar Deviasi

Keterangan :

s : Standar deviasi

xi : Nilai x ke-i

: Rata-rata

n : Ukuran sampel

 Rentang nilai digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dengan

menghitung rentang dari tertinggi hingga terendah dan dibagi mnejadi 3

kategori yaitu tinggi, sederhana dan rendah.
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Rentang Nilai = �RomR �݁��R���R � �m�݃m݃ R�݁� ��mo �ሺ�RomR �݁�݁�݁m݊ � �m�݃m݃ R�݁� ��mo�
�݀�om݊ ݃m�݁���R

Keterangan :

Rentang nilai = Kategori

Jumlah kategori = Kategori kepuasan dari tinggi, sedang dan rendah


