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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Obyek dan Lokasi Penelitian  

Obyek pada penelitian ini adalah Toko Lumintu Motor yaitu usaha 

spare part & Perlengkapan motor yang didirikan oleh bapak Jani Erwanto 

yang beralamat di Jalan Diponegoro RT 6/ RW 3, Tayu. 

 

3.2  Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang pemilik toko Lumintu 

Motor Tayu, 5 orang karyawan dan semua  konsumen. Sampel adalah 

sebagian anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu 

(Sugiyono, 2012). Teknik pengambilan sampel untuk karyawan dan 

konsumen menggunakan metode purposive sampling,  yaitu teknik 

pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu. Adapun kriterianya 

adalah: 

1. Kriteria untuk konsumen: pernah membeli minimal 3 kali pada 

Lumintu Motor dalam sebulan terakhir.   

2. Kriteria untuk karyawan: minimal telah bekerja 1 tahun dan 

merupakan karyawan tetap. 

Jadi sampel pada penelitian ini adalah: 1 orang pemilik toko 

Lumintu Motor. Sedangkan untuk konsumen menggunakan 30 responden 

dan karyawan 3 orang karyawan. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah data 

primer. Data primer adalah data yang diperoleh dan kemudian diolah sendiri 

oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya (Santoso dan 

Tjiptono, dalam Susilowati, 2012). Data primer diperoleh dari  wawancara 

yang dilakukan kepada 1 orang pemilik Toko Lumintu Motor dan melalui 

penyebaran kuesioner.Datanya adalah data tentang tigaperspektif yaitu 

perspektifkeuangan, perspektif pelanggan, perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Data adalah Subjek yang berasal dari pengumpulan data yang 

dianalisis dengan metode tertentu (Sujarweni, 2014). Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. 

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali 

data secara lisan. Wawancara harus di lakukan secara mendalam agar 

peneliti mendapatkan data yang valid dan detail (Sujarweni, 2014). 

Wawancara adalah salah satu instrumen atau alat yang di gunakan untuk 

memperoleh data secara lisan. Wawancara harus di lakukan secara 

mendalam agar peneliti mendapatkan data yang valid (Sujarweni, 

2014).Sebelum melakukan wawancara mendalam, penulis terlebih dahulu 

menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. 
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Sedangkan kuesioner dilakukan dengan pertanyaan terkait dengan 

perspektif pelanggan kepada konsumen. 

1. Wawancara yang dilakukan digunakan untuk mengetahui target di 

dalam perspektif keuangan, perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. Wawancara dilakukan dengan pemilik dan karyawan. 

2. Pembagian kuesioner kepada para konsumen/pelanggan untuk 

perspektif pelanggan. 

 

3.5  Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data 

deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif  kualitatif adalah teknik analisis yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku umum atau generalisasi menggunakan bahasa verbal atau kata-kata 

dan tidak menggunakan angka yaitu penjelasan dari perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.Langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk perspektif keuangan: melakukan wawancara kepada pemilik toko 

dan  wawancara kepada karyawan. 

2. Untuk perspektif  pembelajaran dan pertumbuhan: Melakukan wawancara 

kepada pemilik dan karyawan. 

3. Untuk perspektif pelanggan: menggunakan kuesioner survey kepuasan 

konsumen. Penilaiannya adalah sebagai berikut: (Sugiyono, 2014) 
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RS (Rentang Skala ) = (5-1) / 2 = 2 

No Rentang skala Kriteria 

1. 1,00 – 3,00 Tidak puas 

2. 3,01 – 5,00 Puas 

Sumber: Sugiyono, 2014 

4. Melakukan analisis deskriptif untuk hasil wawancara dan perhitungan 

frekuensi rentang skala untuk penyebaran kuesioner 

5. Cara melakukan analisis keempat aspek adalah melakukan rekapitulasi dan 

analisis deskriptif dengan cara membandingkan jawaban pemilik dan 

karyawan untuk hasil wawancara dan mengkaitkannya dengan teori, 

sedangkan untuk hasil tanggapan konsumen (untuk perspektif pelanggan) 

menggunakan tabel frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Contoh Skoring 

No  Keterangan 

 

SS 

(5) 

S  

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Jumlah 

skor 

Rata-

rata 

skor 

Kate-

gori 

F S F S F S F S F S 

1. Ruang toko 

bersih 

             

2. Penataan di toko 

ini rapi 

             

3. Penampilan 

pegawai toko 

rapi 

             

4. Jumlah pegawai 

toko memadai 

             

5. Lokasi toko 

mudah 

dijangkau 

             

6. Pelayanan toko 

ini cepat  

             

7. Komplain 

ditanggapi 

dengan cepat  
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8. Harga jual yang 

ditetapkan toko 

wajar 

             

9. Kualitas  

pelayanan toko 

memuaskan 

             

10. Informasi dari 

pihak toko 

akurat dan jelas 

             

 Rata-rata:              

Cara perhitungan: 

S = Skor, F = Frekuensi 

Skor ditotal semua = Jumlah skor 

Jumlah Skor / Jumlah responden = rata-rata skor 

6. Membuat kesimpulan  untuk menjawab perumusan masalah. 


