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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada lima lokasi dimana terdapat gerai 

Indomaret dan Alfamart di Kota Semarang. Yang menjadi objek penelitian 

adalah persepsi pelanggan yang pernah berbelanja di kedua lokasi penelitian 

terhadap kualitas pelayanan dari masing-masing toko. Kelima lokasi tersebut, 

yaitu: 

1. Indomaret dan Alfamart di Jl. Pawiyatan Luhur 

2. Indomaret dan Alfamart di Jl. Wolter Monginsidi 

3. Indomaret dan Alfamart di Jl. Tentara Pelajar 

4. Indomaret dan Alfamart di Jl. Jati Raya 

5. Indomaret dan Alfamart di Jl. Pamularsih Raya 

Kelima lokasi penelitian diatas dipilih karena di lima lokasi tersebut terdapat 

gerai Indomaret dan Alfamart yang berdekatan.  

 
3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.2.1 Populasi 

Sugiyono (2003) dalam Sulistiyo (2015) menyatakan 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek penelitian yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. 
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Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

konsumen yang pernah berbelanja di Indomaret atau Alfamart di 

lima lokasi penelitian. Oleh karena itu penelitian ini memiliki 

populasi yang tidak terbatas, karena tidak ada informasi yang pasti 

terkait dengan jumlah konsumen yang datang ke kedua minimarket 

ini. 

 

3.2.2 Sampel 

Ferdinand (2006) dalam Sasongko (2013) mengatakan 

bahwa Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa 

anggota populasi. Penelitian ini memiliki populasi yang terbuka, 

oleh karena itu sampel yang diambil harus tepat. Cooper dan Emory 

(1999) dalam Jumiyati dan Hendratmoko (2014) bahwa sebuah 

sampel sebanyak 100 yang diambil dari populasi yang berjumlah 

5000 secara kasar mempunyai ketepatan estimasi yang sama dengan 

100 sampel yang diambil dari 200 juta populasi. Sehingga peneliti 

memutuskan untuk mengambil sampel sebanyak 100 responden 

yang sudah sudah memenuhi syarat pernah berbelanja di minimarket 

tersebut. Responden dapat dirincikan sebagai berikut: 
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Tabel 3. 1 Sampel Penelitian 

Lokasi 
Responden 

Indomaret Alfamart 

Pawiyatan Luhur 10 10 

Wolter Monginsidi 10 10 

Tentara Pelajar 10 10 

Jati Raya 10 10 

Pamularsih Raya 10 10 

(Sumber: Data primer) 

3.2.3 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Non-

Probability Sampling. Sedangkan metode pengambilan sampel 

menggunakan Accidental Sampling, yaitu penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan. Yang dapat menjadi sampel adalah siapa saja 

yang kebetulan bertemu dengan peneliti dan pernah berbelanja di 

salah satu gerai pada Tabel 3.1 serta dipandang mampu memberikan 

informasi berkaitan dengan penelitian. Hal ini dilakukan karena 

keterbatasan waktu, dana, dan tenaga oleh peneliti. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sumber data primer. Penelitian ini memiliki sumber data primer yang 

diperoleh dari angket atau kuisioner mengenai persepsi pelanggan 

terhadap kualitas layanan yang dibagikan kepada responden. 
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3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data ini diperoleh secara langsung dengan penyebaran 

angket atau kuisioner. Angket atau kuisioner ini dibagikan kepada 

pelanggan yang ditemui telah berbelanja di Indomaret dan Alfamart, 

agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan 

penelitian. 

Peneliti memutuskan untuk menyebarkan kuesioner pada 

hari Sabtu pukul 17.00 WIB. Dengan pambagian waktu penyebaran 

di Pawiyatan Luhur pada minggu pertama bulan Juli, di Wolter 

Monginsidi pada minggu kedua bulan Juli, di Tentara Pelajar pada 

minggu ketiga bulan Juli, di Jati Raya pada minggu keempat bulan 

Juli, dan di Pamularsih Raya pada minggu pertama bulan Agustus. 

Kegiatan pengumpulan data berjalan relatif lancar. Yang 

menjadi responden adalah pelanggan yang baru saja melakukan 

transaksi di salah satu toko. Reponden cukup responsif dalam 

membantu kelancaran kegiatan. Kegiatan pengumpulan data ini 

berberdurasi 60 sampai 90 menit pada tiap lokasi. Namun ada 

beberapa kejadian dimana responden menolak untuk menjawab 

angket yang diberikan dengan berbagai alasan. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan skala interval, yaitu 

Skala Likert. Skala ini digunakan sebagai alat mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekumpulan orang yang 

berkaitan dengan fenomena sosial. Beberapa pernyataan yang 
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dilengkapi dengan empat kategori skor diberikan kepada responden, 

yang kemudian akan diolah dengan menggunakan alat analisis. 

Empat kategori skor adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 2 Skor dalam Penelitian 

Jawaban 

Pernyataan 
Skor 

Sangat tidak puas 1 

Tidak puas 2 

Puas 3 

Sangat puas 4 

 

Sugiyono (2007) mengatakan bahwa skor dalam Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi sesorang 

atau kelompok tentang fenomena sosial. Dengan Skala Likert, maka 

variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan 

ataupun pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya akan 

dijawab oleh responden. 

 

3.3.3 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

a) Uji Validitas Instrumen 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat kesahihan suatu instrumen dan berfungsi menunjukkan 

tingkat kesalahan suatu instrumen. Instrumen yang sahih memiliki 
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tingkat validitas yang tinggi.  

 Setelah harga koefisien validitas tiap butir soal diperoleh, 

kemudian hasil diatas dibandingkan dengan nilai r dari tabel pada 

taraf signifikansi 5% dengan df= N-2. Jika r"#$%&' ≥ r$)*+, maka 

instrumen disepakati valid dan reliabel. Berikut adalah hasil 

perhitungan uji validitas instrumen pada penelitian ini: 

 

Tabel 3. 3 Hasil Uji Validitas Instrumen 

No. 
Instrumen 𝒓𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 𝒓𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 Keputusan 

1 0,523 0,197 Valid 

2 0,613 0,197 Valid 

3 0,390 0,197 Valid 

4 0,411 0,197 Valid 

5 0,240 0,197 Valid 

6 0,432 0,197 Valid 

7 0,347 0,197 Valid 

8 0,404 0,197 Valid 

9 0,429 0,197 Valid 

10 0,387 0,197 Valid 

11 0,485 0,197 Valid 

12 0,372 0,197 Valid 

13 0,536 0,197 Valid 
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No. 
Instrumen 𝒓𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 𝒓𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 Keputusan 

14 0,250 0,197 Valid 

15 0,317 0,197 Valid 

16 0,561 0,197 Valid 

17 0,378 0,197 Valid 

18 0,435 0,197 Valid 

19 0,252 0,197 Valid 

20 0,427 0,197 Valid 

21 0,294 0,197 Valid 

22 0,370 0,197 Valid 

23 0,429 0,197 Valid 

24 0,296 0,197 Valid 

(Sumber: Data primer diolah 2018) 

 

b) Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas merupakan persyaratan utama kedua dari 

instrumen pengumpulan data. Uji reliabilitas dilakukan guna 

mengukur sebuah instrumen yang dinyatakan valid. Pengukuran 

reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha 

Cronbach dengan bantuan software SPSS16.0 

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal 

konsistensi menggunakan Alpha Cronbach, yaitu perhitungan 

yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi di 
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antara butir-butir pertanyaan dalam kuisioner. Dengan dilakukan 

uji reliabilitas maka akan menghasilkan suatu instrumen yang 

benar-benar tepat dan akurat. Instrumen dapat dikatakan memiliki 

reliabilitas yang baik apabila koefisien reliabilitas instrumen yang 

dihasilkan > 0,60. Berikut adalah hasil perhitungan uji reliabilitas 

instrumen pada penelitian ini: 

Tabel 3. 4 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Cronbach’s 
Alpha N of Items 

0,845 24 
(Sumber: Data primer diolah 2018) 

 

3.4 Alat Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan yang dilakukan setelah 

memperoleh data dari seluruh responden adalah melakukan analisis data. 

Menurut Sugiyono (2007) dalam Hatikarini (2016) kegiatan dalam analisis 

data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

Penelitian ini bersifat komparatif, yaitu membandingkan 

persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek 

yang diteliti. Hipotesis pada peelitian komparatif menggunakan hipotesis 

komparatif, yang merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 
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masalah komparatif. Untuk menguji hipotesis, peneliti melakukan analisis 

sebagai berikut Uji Independent t-test. 

Pengujian hipotesis menggunakan independent t-test. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara 

dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Data yang digunakan 

biasanya berskala interval atau rasio. Uji independent t-test pada penelitian 

ini menggunakan SPSS Versi 16.0.  

Pengujian uji t pada penelitian ini memiliki rumusan sebagi 

berikut:  

 

Keterangan: 

𝑥9 : rata rata hitung sampel pertama 

𝑥: : rata rata hitung sampel pertama 

𝑛9 : jumlah sampel pertama 

𝑛: : jumlah sampel pertama 

𝑠=: : penduga gabungan varian populasi 

 

Selanjutnya dilakukan uji statistik deskriptif dengan menggunakan 

rentang skala. Rentang skala yang dipakai dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 
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Tabel 3. 5 Rentang Skala 

No Rata-rata Skor Kategorisasi Nilai 

1 0,00 – 1,00 Tidak Baik 

2 1,01 – 2,00 Kurang Baik 

3 2,01 – 3,00 Baik 

4 3,01 – 4,00 Sangat Baik 

 

Dari hasil tabulasi penelitian akan diperoleh rata-rata skor dari 

responden. Rata-rata skor diperoleh dari hasil perhitungan total skor dibagi 

dengan 50. Kemudian rata-rata skor dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu 

tidak baik (0,00 – 1,00), kurang baik (1,01 – 2,00), baik (2,01 – 3,00), dan 

sangat baik (3,01 – 4,00). Dengan demikian peneliti dapat 

mengkategorikan kualitas pelayanan pada Indomaret dan Alfamart.  


