
 
 
 
 

BAB III 
 
 

METODE PENELITIAN 
 
 
 
 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 
 
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif . Metode kuantitatif yakni metode yang menekankan analisis 

yang berupa angka yang dihitung menggunakan metode statistika. Data 

berupa angka tersebut berasal dari pengukuran dengan menggunakan 

skala terhadap variable-variabel yang ada dalam penelitian. (Akbar & 

Usman, 2006, h.48). Peneliti menggunakan metode kuantitatif 

korelasional karena dalam penelitian ini menguji hubungan diantara dua 

variable. 

 
 
 

 

B. Identifikasi Variabel 
 
 

1. Variabel tergantung : Kepuasan konsumen 
 
 

2. Variabel bebas : Kualitas pelayanan 
 
 
 
 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 
 
 

a. Kepuasan Konsumen 
 
 

Kepuasan konsumen adalah perasaan yang timbul dalam diri 

konsumen ketika membandingkan harapan dengan kenyataan yang 
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dirasakan setelah menggunakan barang atau jasa yang digunakan. Kepuasan 

konsumen diukur dengan menggunakan skor kepuasan konsumen 

berdasarkan aspek subjektif, aspiratif, dan pengalaman. Semakin tinggi 

Skala Kepuasan Konsumen maka kepuasan yang dirasakan konsumen juga 

semakin tinggi, begitupula sebaliknya. 

 

b. Kualitas Pelayanan 
 
 

Kualitas pelayanan adalah Dari pengertian diatas dapat 

disimpulkan kualitas pelayanan adalah upaya yang dilakukan 

kepada pihak lain untuk memuaskan suatu kebutuhan yang berupa 

barang atau jasa. Kualitas pelayanan diukur dengan menggunakan 

Skala Kualitas Pelayanan terdapat beberapa aspek yaitu: tangibles 

(bukti langsung), reliability (kehandalan), responsivness (daya 

tanggap), assurance (kepastian) dan emphaty (empati). Semakin 

tinggi skor kualitas pelayanan maka kualitas pelayanan yang 

dirasakan konsumen juga semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. 

 
 
 

 

D. Subjek Penelitian 

a.  Populasi 

 

Supranto (2001, h.21) mengungkapkan populasi adalah 

kumpulan dari seluruh elemen sejenis tetapi dapat dibedakan 

satu sama lain, perbendaan-perbedaan disebabkan karena 

adanya nilai karakteristik yang berlainan. Arikunto (2005, h.91) 

mengungkapkan bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan 
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subjek yang akan digunakan dalam penelitian. Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sugiyono (2015, h.55). Populasi dalam 

penelitian ini adalah konsumen swalayan yakni dengan kriteria 

konsumen yang selesai berbelanja kebutuhan pokok. 

 

b. Sampel 
 
 

Akbar & Usman (2006, h. 102) mengungkapkan sampel 

adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. 

Arikunto (2013, h.174) mengungkapkan sample adalah 

sebagian atau wakil atau populasi yang diteliti. 

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan Incidental Sampling. Incidental Sampling yakni 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa 

saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. 

 
 
 

 

E.  Metode Pengumpulan Data 
 
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan 

beberapa pernyataan atau pertanyaan yang ditujukan kepada responden 
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untuk dijawab. Penggunaan kuesioner bertujuan agar responden dapat 

memberikan jawaban sejujurnya atau tanpa paksaan dari pihak 

manapun. Skala yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut : 

 

a. Skala Kepuasan Konsumen 
 
 

Skala Kepuasan Konsumen terdiri dari 15 item yang 

meliputi aspek-aspek kepuasan konsumen yakni: subyektif, 

aspirasi dan pengalaman. Item yang digunakan dalam penelitian 

ini dibuat dengan dua variasi yani: 9 item pernyataan positif 

(favourable) dan 6 item pernyataan negatif (unfavourable) 

 

Pada item favourable terdapat 4 pilihan jawaban yakni skor 

4 untuk jawaban “Sangat Sesuai” (SS), skor 3 untuk jawaban 

“Sesuai” (S), skor 2 untuk jawaban “Tidak Sesuai” (TS), skor 1 

untuk jawaban “Sangat Tidak Sesuai” (STS), sedangkan pada 

item unfavourable terdapat 4 pilihan jawaban yakni skor 4 untuk 

jawaban “Sangat Sesuai” (SS), skor 3 untuk jawaban “Sesuai” 

(S), skor 2 untuk jawaban “Tidak Sesuai” (TS), skor 1 untuk 

jawaban “Sangat Tidak Sesuai” (STS). 

 
 
 

 

Tabel 1. Blueprint Jumlah Item Kepuasan Konsumen  
 
 

 

 Jumlah Item Jumlah 
Indikator  

 

Item  Favorabel Unfavorabel   
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 Subjektif 3 2 5 

 Aspirasi 3 2 5 

 Pengalaman 3 2 5 
     

 Jumlah Item 9 6 15 
     

 
 
 
 

 

b. Skala Kualitas Pelayanan 
 
 

Skala Kualitas Pelayanan terdiri dari 30 item yang meliputi 

aspek-aspek kualitas pelayanan yakni: tangible (bukti 

langsung), reliability (kehandalan), responsiveness (daya 

tanggap), assurance (kepastian), emphaty (empati). Item yang 

digunakan dalam penelitian ini dibuat dengan dua variasi yani: 

15 item pernyataan positif (favourable) dan 15 item pernyataan 

negatif (unfavourable) 

 

Pada item favourable terdapat 4 pilihan jawaban yakni skor 

4 untuk jawaban “Sangat Setuju” (SS), skor 3 untuk jawaban 

“Setuju” (S), skor 2 untuk jawaban “Tidak Setuju” (TS), skor 1 

untuk jawaban “Sangat Tidak Setuju” (STS), sedangkan pada 

item unfavourable terdapat 4 pilihan jawaban yakni skor 4 untuk 

jawaban “Sangat Setuju” (SS), skor 3 untuk jawaban “Setuju” 

(S), skor 2 untuk jawaban “Tidak Setuju” (TS), skor 1 untuk 

jawaban “Sangat Tidak Setuju” (STS). 
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Tabel 2. Blueprint Jumlah Item Kepuasan Konsumen  
 
 

 

  Jumlah Item 
Jumlah  Indikator   

   

Item   Favorabel Unfavorabel    

     

 Tangibles 3 3 6 

 Reliability 3 3 6 

 Responsivness 3 3 6 

 Assurance 3 3 6 

 Emphaty 3 3 6 
     

 Jumlah Item 15 15 30 
     

 

 

F. Uji Coba Alat 

Ukur a. Validitas 

 

Azwar (2012, h.5) mengemukakan bahwa validitas berasal 

dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan 

dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukurnya, dan suatu tes dapat dinyatakan validitas yang tinggi 

apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur, atau memberikan 

hasil ukur yang sesuai dengan tujuan dilakukan pengukuran 

tersebut, namun jika tes tersebut menghasilkan data yang tidak 

relevan dengan tujuan pengukuran dapat dikatakan sebagai tes 

yang memiliki validitas rendah. 
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Pada penelitian ini memggunakan Product Moment untuk 

menguji kesahan dari alat ukur yang dipakai dan dikoreksi 

dengan teknik Part Whole untuk menghindari kelebihan bobot 

item. 

 

b. Reliabilitas 
 
 

Reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa instrumen 

yang digunakan oleh peneliti dapat mengukur sesuatu yang 

diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Syarat kualifikasi 

suatu instrument pengukur adalah konsisten, keajegan atau 

tidak berubah-ubah (Azwar, 2012, h.110). Dalam penelitian ini 

uji reliabilitas menggunakan teknik Formula Alpha Cronbach 

 
 
 

 

G. Metode Analisis Data 
 
 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diolah menggunakan 

metode statistika, karena data yang diperoleh berupa angka-angka. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

Korelasi Product Moment serta penghitungan analisis data ini 

menggunakan program SPSS 23.0 for Windows. Alasan menggunakan 

Korelasi Product Moment karena dalam penelitian ini hanya ada dua 

variable yang terlibat. Kedua variable tersebut bergejala interval dan 

ingin dicari korelasi antara kedua variable tersebut 


