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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan pada anggota Ikatan Pengusaha Aisyiyah 

(IPAS) Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kota Malang, Jawa Timur. Yang 

meliputi 5 PCA yaitu : PCA  Lowokwaru, PCA Klojen, PCA Kedung 

kandang, PCA Blimbing, PCA Sukun. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah 

penelitian survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu 

populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang 

utama. Pada umumnya sampel yang digunakan sebagai unit analisis adalah 

individu. Sampel dalam penelitian survey digunakan sebagai sumber data 

primer. 

C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah aspek-aspek 

yang terdapat pada desain proses. Aspek tersebut akan membantu peneliti 

dalam menyelesaikan penelitiannya. Aspek-aspek tersebut antara lain : 

1. Perencanaan produksi 

Merupakan suatu bentuk aktifitas untuk menetapkan produk yang 

akan diproduksi, jumlah yang dibutuhkan, kapan produk tersebut harus 

selesai dan sumber-sumber yang dibutuhkan. Menurut Aulia Ishak 

(2010), perencanaan produksi adalah pernyataan produksi dalam bentuk 
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agregat, perencanaan produksi ini merupakan alat komunikasi antara 

manajemen teras (top management) dan manufaktur. Indikator dalam 

perencanaan produksi  ialah sebagai berikut : 

a) Perencanaan produksi jangka pendek 

b) Perencanaan produksi jangka panjang 

c) Fungsi dan tujuan perencanaan produksi 

2. Pengkajian kelayakan proses 

Desain proses memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap mutu 

suatu produk atau jasa. Menurut mahmud Nurnajamudin dan Murdifin 

haming (2011), desain mendefinisikan sasaran perusahaan dan juga 

perusahaan pesaing untuk mendapatkan desain yang baik, maka desain 

harus memaksimalkan pemanfaatan kompetensi inti perusahaan. 

Indikator dalam pengkajian kelayakan proses ialah : 

a) Kesesuaian dengan strategi desain proses 

b) Kesesuaian dengan keinginan konsumen 

c) Kesesuaian dengan tujuan desain proses 

3. Pengkajian kemampuan proses 

Menurut Nurnajamudin dan Murfidin haming (2011), menyatakan 

suatu desain proses akan efektif jika : (1) karakteristik produk atau jasa 

selaras dengan persyaratan kebutuhan pelanggan, (2) pastikan bahwa 

persyaratan kebutuhan pelanggan dipenuhi secara paling sederhana dan 

paling murah, (3) kurangi waktu yang diperlukan untuk mendesain suatu 

produk atau jasa baru, dan (4) memperkecil revisi yang diperlukan untuk 
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membuat suatu desain yang dapat dikerjakan (Russel dan Taylor, 2000). 

Indikator dalam pengkajian kemampuan proses ialah : 

a) Kesesuaian dengan kemampuan produksi 

b) Kesesuaian dengan kemampuan kapasitas 

c) Kesesuaian dengan kemampuan kapasitas produksi dan bahan baku 

4. Pengembangan peralatan proses  

Menurut Nurnajamudin dan Murfidin haming (2011), kemampuan 

personil perusahaan dapat dilihat menurut apa yang sekarang ini dikuasai 

dan diterapkan, kapasitas potensial yang dimiliki sekarang dan kapasitas 

potensial di masa yang akan datang. Kapasitas yang dimiliki dan 

diterapkan sekarang pada dasarnya merupakan kapasitas yang secara 

sistematis benar-benar dikuasai aplikasinya dan tingkatan 

pengembanggannya dalam melaksanakan suatu tugas. Indikator dalam 

pengembangan peralatan proses ialah : 

a) Kapasitas produksi yang optimal 

b) Produksi sesuai dengan permintaan 

c) Sesuai dengan permintaan produksi 

5. Rancangan proses  

Kegiatan pengolahan sebagai proses kerja yang mengubah bahan 

mentah menjadi barang jadi yang siap dijual merupakan kegiatan 

produksi yang sangat dekat dengan teknik dan rekayasa (engginering). 

Menurut Nurnajamudin dan Murfidin haming (2011), pendesainan 

produk dan jasa pada akhirnya menjadi wahana pembelajaran untuk 
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menetapkan gerak langkah perusahaan untuk menghilangkan berbagai 

kendala operasional, meningkatkan dorongan terciptanya metode kerja 

sama tim, dan membudayakan pola kegiatan yang memperhatikan 

integrasi lintas fungsi. Indikator dalam rancangan proses ialah : 

a) Sesuai dengan desain proses 

b) Sesuai dengan tujuan desain proses 

c) Sesuai dengan fungsi desain proses 

6. Quality control 

Pengendalian mutu (Quality Control), atau QC untuk akronimnya, 

adalah suatu proses yang pada intinya adalah menjadikan entitas sebagai 

peninjau kualitas dari semua faktor yang terlibat dalam kegiatan 

produksi. Terdapat tiga aspek yang ditekankan pada pendekatan ini, 

yaitu:Unsur-unsur seperti kontrol, manajemen pekerjaan, proses-proses 

yang terdefinisi dan telah terkelola dengan baik, kriteria integritas dan 

kinerja, dan identifikasi catatan. Kompetensi, seperti pengetahuan, 

keterampilan, pengalaman, dan kualifikasi. Elemen lunak, seperti 

kepegawaian, integritas, kepercayaan, budaya organisasi, motivasi, 

semangat tim, dan hubungan yang berkualitas. Indikator dalam quality 

control ialah : 

a) Pengawasan terhadap produksi 

b) Kesesuaian dengan kualitas produk 

c) Kesesuaian dengan permintaan konsumen 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi menurut Sugiyono (2012) adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang diterapkan peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 

anggota IPAS PDA Kota Malang yang mempunyai usaha. 

2. Sampel 

Sampel menurut Malhorta (2009) adalah sub kelompok elemen 

populasi yang terpilih untuk berpartisipasi dalam studi. Sampel dalam 

penelitian ini yaitu anggota ikatan pengusaha aisyiyah (IPAS) Pimpinan 

Daerah Aisyiyah (PDA) kota malang yang tersebar di 5 pimpinan cabang 

aisyiyah (PCA) yaitu : PCA Kedung Kandang, PCA Blimbing, PCA 

Sukun, PCA Klojen dan PCA Lowokwaru. 

3. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

Purposive Sampling adalah teknik sampling yang cukup sering 

digunakan. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh 

peneliti dalam memilih sampel. Kriteria pemilihan sampel terbagi 

menjadi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi merupakan kriteria 

sampel yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian. 

Sedangkan kriteria eksklusi merupakan kriteria khusus yang 

menyebabkan calon responden yang memenuhi kriteria inklusi harus 
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dikeluarkan dari kelompok penelitian. Misalnya, calon responden 

mengalami penyakit penyerta atau gangguan psikologis yang dapat 

memengaruhi hasil penelitian. 

E. Uji Instrument 

1. Uji Validitas Data 

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 

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

pertanyaan berkorelasi secara signifikan dengan skor total pada tingkat 

alfa tertentu maka dapat dikatakan bahwa alat pengukur itu valid, 

sebaliknya jika korelasinya tidak signifikan, alat pengukur itu tidak valid 

dan alat pengukur itu tidak perlu dipakai untuk mengukur atau 

mengambil data. Validitas yang diperoleh dengan cara diatas dikenal 

dengan validitas konstruk. 

Pada penelitian ini, digunakan validitas Pearson berdasarkan rumus 

korelasi product moment. Adapun kriteria pengujiannya adalah: 

Apabila r hitung< r table maka tidak terdapat data yang valid sedangkan 

apabila r hitung> r table terdapat data yang valid. Nilai r hitung dapat 

diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut: 

r = 
2222 Y)( - Y .n  . X)( -  X .n 

Y)( . X)( - XY .n 




 

Sumber : Arikunto (2010) 
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Dimana: 

r   = KoefisienKorelasi 

n  = Jumlahsampel 

X  = Skor tiap butir 

Y  = Skor Total 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana instrument 

tersebut dapat diberikan hasil yang relative sama bias dilakukan 

pengukuran kembali terhadap subyek yang sama. Suatu instrumen yang 

mempunyai reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrument 

tersebut mantab. Suatu alat ukur yang mantab tidak berubah-rubah 

pengukurannya, artinya meskipun alat itu digunakan berkali-kali akan 

memberikan hasil yang hampir serupa.  

Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan metode konsistensi 

internal dengan teknik Reliabilitas Alpha, (Arikunto 2010). Dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

              =      

Dimana : 

k = Banyaknya belahan tes 

sj
2 = Varian belahan j; j= 1,2,…..k 

sx
2 = Varians skor tes 

Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas 

instrument diatas 0,6 atau 60%, berarti terdapat data yang reliabel pada 

tingkat kepercayaan 95%. Sebaliknya jika nilai reliabilitas kurang  dari 

0,6 atau 60% berarti tidak terdapat data yang reliabel pada tingkat 

kepercayaan 95%. 
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F. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Menurut Anwar Sanusi (2011) data primer adalah data yang pertama kali 

dikumpulkan, data primer juga perlu diolah dan disajikan pada tahap 

selanjutnya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

penyebaran kuesioner pada  anggota Ikatan Pengusaha Aisyiyah (IPAS) 

Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) kota Malang, berupa data mentah dengan 

rentang skala. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

kuesioner. Kuesioner atau daftar pertanyaan merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyusun pertanyaan-

pertanyaan yang telah direncanakan dan telah disediakan oleh peneliti,dan 

harus diisi oleh responden dengan cara memilih salah satu alternatif 

jawaban yang tersedia. Peneliti beralasan bahwa Pemilihan kuesioner 

sebagai metode dalam pengumpulan data dikarenakan kuesioner merupakan 

instrumen pengumpulan data yang sangat luwes dan mudah digunakan 

(Wiyono, 2011). Yaang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 

anggota IPAS PDA  Kota Malang. Seluruh responden mempunyai usaha 

dibidang jasa maupun produk. 

Penyebaran kuesioner dilakukan dengan mendatangi secara langsung 

ke tempat berkumpulnya anggota IPAS PDA  Kota Malang, dan mendatangi 

anggota IPAS yang tidak datang waktu kumpulan anggota IPAS serta 
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dibantu menyebarkan kuesioner ke anggota IPAS yang lain melalui grup -

WA atau dititipkan ke anggota yang datang. Pertanyaan-pertanyaan yang 

terdapat dalam kuesioner dibuat dalam bentuk pertanyaan dengan 

menggunakan skala likert 1-5 untuk memperoleh data yang bersifat ordinal 

dan diberi skor sebagai berikut : 

1) Sangat Setuju (SS) dengan skor 5 

2) Setuju (S) dengan skor 4. 

3) Netral (N) dengan skor 3. 

4) Tidak Setuju  (TS) dengan skor 2. 

5) Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1. 

H. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini setiap variabel yang diteliti diukur dengan 

menggunakan skor yang mengacu pada skala likert. Menurut Sugiyono 

(2010) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang dan sekelompok orang tentang fenomena sosial. Setiap variabel 

yang diteliti diukur dengan menggunakan skor yang mengacu pada skala 

likert dengan lima alternatif jawaban. 

 
Keterangan: 

n  =  Jumlah Sampel  

m = Jumlah Alternatif Item 

Sumber : Sugiyono (2010) 

 


