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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Sukaria (2011:31) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi 

atau sampel tertentu dengan memakai instrumen pengumpulan data dan 

analisis yang bersifat kuantitatif. Dengan kata lain kuantitatif melibatkan 

diri pada perhitungan atau angka atau kuantitas. Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yang dilakukan untuk 

menggambarkan permasalahan yang diteliti serta mengintegrasikan data 

yang ada secara objektif. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di jl.Sultan Agung No.07, sisir, 

Kec. Batu, Kota Batu jawa timur 65314, Indonesia. Pemilihan lokasi 

penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah ada pengaruh kinerja 

pegawai dalam pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat Kota 

Batu 

3.3 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2018:63) 

1) Menguji Signifikansi dengan Uji F 

Uji signifikansi simultan pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh serentak terhadap variabel dependen. Rumus 

yang digunakan dalam uji F ini adalah sebagai berikut : 

   
      

(    )(     )
 

 

Dimana : 

F = harga F garis regresi yang dicari  

R = koefisen korelasi ganda.  

k = jumlah variabel independen. 

n = jumlah anggota sampel 
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Kriteria pengujian yang digunakan dalam hal ini berlaku 

ketentuan apabila nilai statistik F hasil perhitungan lebih tinggi 

dibandingkan nilai F tabel atau Fhitung (Fh) lebih besar dari Ftabel (Ft), 

maka hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan bahwa semua variabel 

independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen dapat diterima. Sedangkan hipotesis nol (H0) yang 

menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan 

signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen tidak dapat diterima. 

Dalam hal ini juga dapat dilihat dari signifikansi nilai F dengan 

asumsi : 

 H0 diterima bila sig. F hitung > 5% 

 Ha diterima bila sig. F < 5% 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan program 

SPSS 24 For Windows. 

2) Menguji Signifikansi Dengan uji t 

Uji t pada dasarnya untuk mengetahui seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap 

variabel terikat. Pengujian secara persial untuk mengetahui apakah 

variabel bebas secara individual mempunyai pengaruh terhadap 

veriabel terikat. 

 Uji t digunakan untuk mengetahui siginifikansi antar 

variabel. 

 Uji t dihitung dengan menggunakan rumus: 

t = 
 √   

√    
 

Keterangan: 

t = nilai t yang dihitung  

r = koefisien korelasi  

n = cacah kasus  

r
2
 = koefisien kuadrat. 

 Pengambilan keputusan 

Cara satu: Jika sig > 0,05 maka Ho diterima  

Jika sig < 0,05 maka Ha ditolak 

Dimana Ho: ada pengaruh antara variabel independent dan variable 
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dependent  

Ha: tidak ada pengaruh antara variabel independent dan variabel 

dependent 

Cara kedua: dapat diambil dengan membandingkan thitung dengan ttabel 

dan taraf signifikansi5%. Apabila thitung sama dengan atau lebih besar 

dari ttabel, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

signifikan. Sebaliknya, apabila thitung lebih kecil dari ttabel maka 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak signifikan. 

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan 

dengan bantuan SPSS Statistic 21.0 for Windows. 

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Variabel penelitian dan definisi 

operasional dalam penelitian ini adalah: 

Bukti langsung (Tangibles), Keandalan (Reability), Daya 

Tanggap (Responsivene), 

Jaminan (Asurance), Empati (Empathy) 

3.4.2 Pengukuran 

Jenis skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 

dari pertanyaan yang diberikan kepada responden. Menurut 

Sugiyono (2011:93) skala Likert digunakan untuk  mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara 

spesifik oleh peneliti dan selanjutnya disebut sebagai variable 

penelitian. Variabel penelitian yang diukur dengan skala likert ini, 

dijabarkan menjadi indikator variabel yang kemudian dijadikan 

sebagai tolak penyusunan item-item istrumen, bisa berbentuk 

pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap istrumen ini memiliki 

gradasi tertinggi (sangat positif) sampai pada terrendah (sangat 

negatif). Skala Likert terdiri dari 5 tingkatan yaitu (Sugiyono, 

2011:93) : 

a. Untuk jawaban “STP” sangat tidak puas diberi nilai = 1 
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b. Untuk jawaban “TP” tidak puas diberi nilai = 2 

c. Untuk jawaban “N” netral diberi nilai = 3 

d. Untuk jawaban “P” puas diberi nilai = 4 

e. Untuk jawaban “SP” sangat Puas diberi nilai = 5 

3.5 Tipe dan Sumber Data 

Dalam penelitian terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data 

sekunder. 

3.5.1 Data Primer 

Sinambela (2014:113) menyatakan bahwa data primer 

adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan 

istrumen yang dipersiapkannya dan hasilnya diolah sendiri untuk 

dapat menjawab masalah penelitian yang diajukan. 

3.5.2 Data Sekunder 

Sukaria (2011:148) data sekunder adalah data yang telah 

dikumpulkan dan diolah pihak lain sehingga tidak perlu lagi digali 

atau dicari oleh peneliti yang bersangkutan. 

3.6 Populasi dan Sampel 

3.6.1 Populasi 

Menurut Nawawi, 2012:129 populasi adalah keseluruhan 

objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, 

hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala- gejala, nilai test atau 

peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik 

tertentu dalam suatu penelitian. Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2011) 

 

3.6.2 Sampel 

Menurut Suharsimi ( dalam Jusuf, 2012:132) mendefinisikan 

sampel sebagai bagian atau wakil populasi yang diteliti. Pada sisi 

lain menurut Sukaria(2011:167) menyatakan bahwa sampel adalah 

sebuah subset dari populasi. Dalam penelitian ini untuk menentukan 

besaran sampel adalah dengan menggunakan rumus Slovin 

sebagai berikut : 
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Keterangan:  s = sampel  

  N = populasi 

e = derajat ketelitian atau nilai kritis yang diinginkan 

 

  
      

(         (    ))
                      

Jadi berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus di 

atas sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 

sampel dari populasi yang berjumlah 221.191 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan peneliti 

melakukan pengumpulan data. 

a. Kuesioner 

Supardi (2005), Angket atau Kuesioner merupakan cara 

pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan tertulis yang 

akan dijawab oleh responden, agar peneliti memperoleh data 

lapangan/empiris untuk memecahkan masalah penelitian dan 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Cara pengumpulan data 

tersebut dilakukkan dengan prosedur: 

1. Responden diberi pertanyaan melalui kuesioner. 

2. Sambil mengisi kuesioner, ditunggu dan diberikan penjelasan 

jika belum jelas terhadap apa yang dibaca. 

3. Setelah responden di beri pertanyaan kemudian jawaban 

tersebut ditabulasi, diolah, dianalisis, dan disimpulkan. 

b. Wawancara 

Sugiyono (2010), mengatakan wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti melaksanakan 

study pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti dan juga peneliti ingin mengetagui hal-hal dari responden 

yang mendalam dan jumlah responden sedikit/kecil. 

c. Observasi 

Nawawi dan Martini mengemukakan observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur 

yang tampak dalam suatu gejala atau gajala-gejala pada objek 
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penelitian. 

d. Dokumentasi 

Hamid (2012), mengatakan data dukomentasi adalah 

informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga 

maupun organisasi dan perorangan, dokumentasi penelitian ini 

merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat 

hasil penelitian. Menurut Sugiono (20130, dokumentasi biasanya 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan 

cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya 

yang mengetahui tentang nara sumber. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Data yang dikumpulkan dapat bermanfaat, maka harus diolah dan 

dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan 

keputusan. Tujuan metode analisis data adalah untuk 

menginterprestasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah data yang 

terkumpul. 

a. Uji validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner (Ghozali, 2009). Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, validitas adalah mengukur 

apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat apakah betul- 

betul dapat mengukur apa yang hendak diukur. 

    
 ∑   ∑ ∑ 

√*∑    (∑ )
 
+* ∑  +

 

 

 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

x = nilai dari setiap item 

y = nilai dari seluruh item 

n = jumlah sampel 

Untuk melakukan uji validitas digunakan bantuan program 

Spss Statistic 21.0 For Windows. kriteria setiap butir pernyataan 
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pada kuesioner dikatakan jika harga rxy yang diperoleh dari 

perhitungan lebih besar dari rtabel maka butir item yang dimaksud 

adalah valid, tetapi jika hasil perhitungan lebih kecil dari rtabel maka 

item dimaksud menjadi tidak valid. Validitas ini menggunakan 

sampel 100 dengan df = n-2 (df=100-2=98), sehingga didapat nilai 

rtabel = 0,166. Dikatakan valid apabila rhitung ≥ 0,166. 

b. Uji reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variable atau konstruk (Ghozali, 2010). 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Jawaban responden terhadap pertanyaan ini dikatakan reliabel 

jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban 

tidak boleh acak, karena masing-masing pertanyaan hendak 

mengukur hal yang sama. Jika jawaban terhadap indikator acak, maka 

dapat dikatakan bahwa tidak reliabel (Ghozali, 2010). Pengukuran 

reliabilitas dapat dilakukan dengan one shot atau pengukuran sekali 

saja. Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar 

jawaban pertanyaan. Alat untuk mengukur reliabilitas adalah Alpha 

Cronbach. Suatu variable dikatakan reliabel, apabila (Ghozali, 2010) : 

Hasil Alpha Cronbach > 0,60 = reliable 

Hasil Alpha Cronbach < 0,60 = tidak reliable.  

1) Menentukan nilai varians setiap butir pernyataan 

  
  

∑  
  

(∑  )
 

 
 

 

 

 

2) Menentukan nilai varians total 

  
  

∑   
(∑ )

 

 
 

 

 

3) Menentukan reliabilitas instrument 

    [
 

   
] [  

∑  
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Dimana : 

n = jumlah sampel 

x = nilai skor yang dipilih 

  
  = varians total 

∑  
  = jumlah varians butir 

K = jumlah butir pernyataan 

    = koefisien reliabilitas instrument 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


