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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek yang akan diteliti adalah kos Citra Garden dan berlokasikan di Jalan 

Taman Siswa 30, Sekaran, Gunung Pati yang merupakan alamat dari kos Citra 

Garden yang terletak di kawasan Universitas Negeri Semarang. Peneliti memilih 

obyeknya adalah penghuni kos Citra Garden karena ingin mengetahui kelebihan dan 

kekurangan kos Citra Garden Gunung Pati Semarang. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014) populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam 

penelitian ini, populasi penelitian Jasa Kos menurut Penghuni Kos Citra Garden 

adalah seluruh penghuni yang berjumlah 50 orang. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah sama dengan populasi yaitu 50 penghuni kos Citra Garden. 

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer. Data primer 

adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang merupakan bahan dari 

penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah pengisian kuesioner  langsung 

oleh responden mengenai produk, harga, tempat, promosi, proses, orang, layanan 

pelanggan dan bukti fisik tentang  jasa kos Citra Garden Gunung Pati Semarang. Dan 
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juga data primer yang didapatkan melalui wawancara kepada penghuni kos Citra 

Garden yang secara langsung ditulis oleh peneliti. 

Data primer tersebut meliputi identitas responden, pertanyaan mengenai produk, 

harga, tempat, promosi, proses, orang, layanan pelanggan, bukti fisik dan jasa kos 

Citra Garden Gunung Pati Semarang. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data primer dari penelitian ini didapat dari penyebaran kuesioner ke 50  

penghuni kos Citra Garden dan melakukan wawancara terhadap beberapa penghuni 

kos Citra Garden. Menurut Sugiyono (2014) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Teknik pengumpulan data 

kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan responden 

beberapa pertanyaan sesuai dengan variable yang diteliti dan dijawab oleh responden 

dengan menandai kolom jawaban yang sesuai dengan pilihan konsumen. 

 Menurut Sugiyono (2014) wawancara adalah pertemuan antara 2 orang untuk 

bertukar ide dan informasi melalui sesi Tanya jawab. Wawancara yang dilakukan 

pada penelitian ini dilakukan antara peneliti dan beberapa penghuni kos Citra Garden. 

3.5 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

3.5.1 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2014), uji validitas berguna untuk mengukur kesah-an atau 

validnya sebuah kuesioner. Sebuah kuesioner akan dinyatakan sah atau valid bila 
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pertanyaan yang ada di kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Item yang valid harus lebih besar dari r 

Tabel. R Tabel didapatkan dari jumlah responden yang dikurangi 2 dan dihitung 

dengan alpha 5%. Uji Validitas pada penelitian ini sebagai berikut : 

Tabel 3. 1 

Hasil Uji Validitas 

 

Variabel No 

Item 

r 

Hitung 

r 

Tabel 

Keterangan 

Produk P1 0,562 0,279 Valid 

 P2 0,462 0,279 Valid 

 P3 0,556 0,279 Valid 

 P4 0,329 0,279 Valid 

 P5 0,556 0,279 Valid 

 P6 0,555 0,279 Valid 

 P7 0,725 0,279 Valid 

 P8 0,548 0,279 Valid 

Harga P9 0,796 0,279 Valid 

 P10 0,822 0,279 Valid 

 P11 0,695 0,279 Valid 

Lokasi P12 0,547 0,279 Valid 

 P13 0,604 0,279 Valid 

 P14 0,542 0,279 Valid 

 P15 0,673 0,279 Valid 

Promosi P16 0,913 0,279 Valid 

 P17 0,865 0,279 Valid 

 P18 0,928 0,279 Valid 

 P19 0,915 0,279 Valid 

Sumber Daya Manusia P20 0,570 0,279 Valid 

 P21 0,804 0,279 Valid 

 P22 0,738 0,279 Valid 

 P23 0,567 0,279 Valid 

Proses P24 0,638 0,279 Valid 

 P25 0,838 0,279 Valid 

 P26 0,759 0,279 Valid 

Layanan Pelanggan P27 0,538 0,279 Valid 

 P28 0,668 0,279 Valid 
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Variabel No 

Item 

r 

Hitung 

r 

Tabel 

Keterangan 

 P29 0,453 0,279 Valid 

Bukti Fisik P30 0,618 0,279 Valid 

 P31 0,732 0,279 Valid 

 P32 0,509 0,279 Valid 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2017 

 Dilihat dari uji validitas diatas dapat kita simpulkan bahwa keseluruhan  

semua pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan sah atau valid. Dengan ketentuan 

yang seharusnya Df = Jumlah responden – 2 (Df = 50 – 2) dan dihitung dengan alpha 

5% maka r Tabel yang digunakan adalah 0,279.  

3.5.2 Uji Reliabelitas 

Uji reliabelitas menurut Sugiyono (2014) adalah alat untuk mengukur sebuah 

kuesioner yang merupakan indikator dari variable dan konstruk, sebuah pertanyaan 

akan dinyatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap sebuah 

pertanyaan akan stabil atau sama dari waktu ke waktu. Untuk mengukur 

reliabelitas sebuah pertanyaan dapat menggunakan system SPSS. Koefisien alpha 

chronbach merupkn statistik uji yang paling umum digunakan oleh para peneliti. 

Suatu instrument penelitian dikatakan reliabel jika alpha chronbach lebih besar 

atau sama dengan dari 0,7. 

      Tabel 3. 2 
Uji Realiabelitas 

 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Jumlah 

pertanyaan 

Keterangan 

Produk 0,805 8 Reliabel 

Harga 0,880 3 Reliabel 

Lokasi 0,757 4 Reliabel 
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Variabel Cronbach’s 

alpha 

Jumlah 

pertanyaan 

Keterangan 

Promosi 0.961 4 Reliabel 

Sumber daya Manusia 0,836 4 Reliabel 

Proses 0,855 3 Reliabel 

Layanan pelanggan 0,727 3 Reliabel 

Bukti Fisik 0,744 3 Reliabel 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan pengujian reliabilitas diatas, dapat dilihat dari delapan variabel 

diatas angka Cronbach’s Alpha lebih besar atau sama dengan 0,70. Maka dari 

keseluruhan penelitian ini adalah reliabel karena semua Cronbach’s alpha lebih besar 

atau sama dengan  0,70.  

3.6 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran dalam kusioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala likert. Menurut Sugiyono (2014) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator variabel tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Berikut pilihan  dan skor jawaban yang diberikan untuk mengukur instrument : 

Tabel 3. 3 

Tabel Skor Jawaban 

Pilihan jawaban SKOR 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
Sumber : Sugiyono , 2014 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif 

menurut Sugiyono (2014) adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau genneralisasi. Penelitian statistic deskriptif ini 

biasanya dilakukan pada populasi.  

Analisis data dilihat dari jawaban responden yang telah mengisi kuesioner 

dan melakukan wawancara kepada penghuni yang selanjutnya dikelompokkan 

ke dalam tabel-tabel yang sesuai, kemudian sebagai langkah terakhir analisa 

adalah menginterpretasikan data-data tabel tersebut. Penentuan rentang skala 

dibagi menjadi 2 , yaitu <3 yang berarti kekurangan dan >3 berarti menjadi 

sebuah kelebihan. 

 

 

 

 


