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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian 

deskriptif (descriptive research) adalah metode penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini atau saat lampau. 

Penelitian ini mendeskripsikan suatu kondisi apa adanya. 

Pada tipe penelitian deskriptif, secara umum tidak diperlukan rumusan 

hipotesis, hal ini dikarenakan bahwa pemikiran penelitian deskriptif jawaban 

terhadap permasalahan yang diteliti hanya bisa diperoleh melalui data empiris dari 

lapangan. Oleh karena itu, penelitian deskriptif juga tidak ditemukan variabel-

variabel yang dapat dihubungkan secara teori atau konsep (Solimun, Armanu, dan 

Fernandes, 2018: 6).  

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

a. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan variabel yang digunakan oleh 

peneliti, yaitu mengenai persepsi konsumen terhadap produk yang 

ditawarkan berkaitan dengan indikator Price, Promotion, Process, 

People, dan Physical Evidence GrabBike dan Go-Ride. 

b. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti berada di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang 

dengan subjek penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Data primer adalah data yang didapat peneliti dari sumber 

pertama dari individu melalui pengisian kuesioner yang biasa dilakukan. 

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data mengenai 
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persepsi konsumen yang berkaitan dengan indikator Price, Promotion, 

Process, People, dan Physical Evidence GrabBike dan Go-Ride. Untuk 

memperoleh data tersebut, peneliti menyebarkan kuesioner yang telah 

disediakan. Kuesioner tersebut di desain dengan menggunakan skala 

Likert. 

b. Sumber Data 

Sumber data merupakan asal data tersebut diperoleh. Sumber 

data pada penelitian ini berasal dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata. 

 

3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

a. Populasi 

Populasi menurut Malhotra (1996) dalam Widayat (2004: 93) 

merupakan keseluruhan kelompok yang terdiri dari orang-orang, 

peristiwa ataupun barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti. 

Populasi untuk penelitian ini adalah konsumen yang sudah 

menggunakan  GrabBike dan Go-Ride di kota Semarang. 

b. Sampel 

Sampel adalah suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih 

peneliti dalam penelitian (Widayat, 2004: 93). Sampel untuk penelitian 

ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata. Namun, karena peneliti tidak mengetahui dengan pasti 

jumlah populasi mahasiswa yang menggunakan kedua jasa transportasi 

tersebut, maka diperlukan perhitungan sampel dengan rumus : 
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Keterangan 

n = Jumlah sampel 

N = tingkat keyakinan yang dibutuhkan dalam penentuan 

sampel (95% = 1,96) 

Moe = Margin of Error, yaitu tingkat kesalahan maksimum yang 

masih ditolerir (ditentukan 10%) 

 

Berdasarkah hasil perhitungan di atas, jumlah sampel responden 

sebesar 96 orang atau dibulatkan menjadi 100 orang. 

c. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah teknik dalam mengumpulkan sampel. 

Teknik yang digunakan peneliti adalah teknik purposive sampling, yang 

merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Dengan kata lain, teknik ini digunakan pada sampel yang disesuaikan 

dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan 

atau permasalahan penelitian. 

Kriteria khusus yang ditentukan oleh peneliti adalah responden 

merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata yang sudah menggunakan kedua jasa GrabBike 

dan Go-Ride dalam kurun waktu satu bulan dengan penggunaan 

sebanyak minimal satu kali untuk masing-masing layanan. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada 

responden untuk di jawab. Kuesioner yang digunakan oleh peneliti sebagai 

instrumen penelitian, metode yang digunakan adalah dengan kuesioner tertutup 

dan terbuka. Kuesioner tertutup (close-ended question) artinya responden diminta 

untuk memilih jawaban dari daftar alternatif jawaban yang disediakan oleh 

peneliti (Morrisan, 2012: 170). Sedangkan kuesioner terbuka (open-ended 
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question) merupakan pertanyaan dalam kuesioner yang harus dijawab sendiri oleh 

responden (Morrisan, 2012: 178). 

Pengukuran instrumen dalam kuisioner perlu diukur menggunakan skala 

yang terukur. Skala yang digunakan adalah skala Likert 5 poin, yaitu 1 (STS = 

Sangat Tidak Setuju), 2 (TS = Tidak Setuju), 3 (N = Netral), 4 (S = Setuju), dan 5 

(SS = Sangat Setuju). Skala Likert menurut Sugiyono (2015) dalam skripsi 

VikaNatalia (2018: 66) merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

persepsi, atau pendapat individu atau kelompok terhadap permasalahan suatu 

objek, pengembangan suatu produk, atau proses pembuatan produk. Pengukuran 

ini dilakukan untuk memperoleh data persepsi konsumen terhadap produk yang 

ditawarkan berkaitan dengan indikator Price, Promotion, Process, People, dan 

Physical Evidence GrabBike dan Go-Ride. 

 

3.5. Uji Instrumen Penelitian 

Uji instrumen penelitian digunakan untuk membuktikan bahwa instrumen 

yang digunakan oleh peneliti layak untuk diuji dan bisa digunakan sebagai alat 

ukur pengumpulan data penelitian. Untuk itu uji yang dilakukan adalah dengan uji 

validitas dan reliabilitas. 

a. Uji Validitas 

Uji validitas menguji seberapa valid pengukuran instrumen yang 

dilakukan dan terbebas dari segala kesalahan sistematis. Valid menandakan 

bahwa instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang diukur 

(Widayat, 2004: 87). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji korelasi 

Pearson (Product Moment) untuk menguji validitas kuesioner yang dilakukan 

dengan program IBM SPSS Statistics 20. Ketentuan dari validitas instrumen 

adalah jika nilai r hitung sama dengan atau lebih besar dari r tabel (taraf 

signifikan sebesar 5%), maka instrumen dikatakan valid. Sebaliknya, jika 

nilai r hitung lebih kecil dari r tabel maka instrumen tersebut tidaklah valid. 

Dari hasil uji coba kuesioner yang telah disebar ke mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata pada 

tanggal 18-20 Juni 2019, didapat hasil indikator-indikator yang berisi total 68 
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butir pertanyaan mengenai kualitas layanan GrabBike dan Go-Ride 

dinyatakan valid. Butir-butir pertanyaan yang valid digunakan untuk 

mengetahui perbedaan persepsi konsumen terhadap kualitas layanan 

transportasi ojek online GrabBike dan Go-Ride. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas artinya memiliki sifat yang dapat dipercaya. Suatu alat 

ukur dikatakan memiliki reliabilitas apabila dipergunakan berkali-kali oleh 

peneliti yang sama atau oleh peneliti lain akan tetapi memberikan hasil yang 

sama. Jadi reliabilitas adalah seberapa jauh konsistensi alat ukur untuk dapat 

memberikan hasil yang sama dalam mengukur dalam hal dan objek yang 

sama. 

Uji reliabilitas untuk penelitian ini menggunakan Cronbach’s Alpha, 

karena uji ini akan membuktikan instrumen penelitian dapat diandalkan atau 

tidak. Adapun ketentuan dari uji tersebut adalah jika nilai Cronbach’s Alpha 

lebih besar dari 0,60 maka variabel penelitian dikatakan reliabel. Sebaliknya, 

jika nilai Cronbach’s Alpha lebih kecil dari 0,60 maka variabel penelitian 

dikatakan tidak reliabel. Uji reliabilitas menggunakan program IBM SPSS 

Statistics 20. Setelah diuji, ditemukan nilai Cronbach’s Alpha adalah 0,915 

yang menunjukkan bahwa variabel penelitian reliabel. 

 

3.6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses untuk memeriksa, mengubah, dan membuat 

pemodelan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang bermanfaat 

sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan 

terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Analisis data yang dilakukan adalah 

dengan metode analisis deskriptif yang menggunakan rentang skala Likert dan 

akan menghasilkan interpretasi dari analisis data tersebut. 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis data untuk penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. 

Tujuannya untuk mengetahui gambaran atau penyebaran data sampel dan 

populasi. Menurut Sugiyono (2004) dalam Purnomo (2017: 37), definisi dari 
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analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan mendeskripsikan data yang telah terkumpul apa adanya. Dapat 

dijelaskan bahwa analisis deskriptif hanya berhubungan dengan menguraikan 

atau memberikan keterangan mengenai suatu data atau keadaan. Penarikan 

kesimpulan pada analisis deskriptif (jika ada) hanya ditujukan pada kumpulan 

data yang ada. 

Analisis desriptif yang digunakan untuk memperoleh gambaran 

objektif dari responden GrabBike dan Go-Ride di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata dengan rentang skala. Metode 

pengumpulan data menggunakan kuesioner skala Likert dengan bobot nilai 1 

sebagai nilai paling rendah dan 5 sebagai nilai paling tinggi. Dengan 

pembagian bobot nilai 5 poin, rentang skala Likert dapat dihitung 

menggunakan rumus : 

          
                            

              
 

          
   

 
     

Dengan rentang skala 0,8 maka pengelompokkan skor sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Rentang Skala 

No Keterangan Skor Variabel 

1 Sangat Buruk 1,00 – 1,79 

2 Buruk 1,80 – 2,59 

3 Cukup 2,60 – 3,39 

4 Baik 3,40 – 4,19 

5 Sangat Baik 4,20 – 5,00 

 

b. Interpretasi 

Interpretasi adalah sebuah kesan, tafsiran atau opini terhadap 

permasalahan penelitian. Interpretasi dilakukan oleh peneliti untuk dapat 

membuat hasil penelitiannya mudah dipahami oleh pembaca. Karena erat 

kaitannya dengan analisis, interpretasi peneliti tidak boleh digeneralisasi 

sebab cakupannya mungkin terbatas pada waktu, area, dan/kondisi tertentu. 
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Interpretasi mengacu kepada penyimpulan dari fakta yang 

dikumpulkan setelah melakukan percobaan dan analisis. Peneliti harus 

menguraikan atau menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh dengan jelas 

agar dapat dipahami oleh peneliti lain sehingga dapat diimplementasikan 

untuk penelitian selanjutnya.   

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas menurut Santoso (2010 : 43) bertujuan untuk 

mengetahui apakah distribusi data penelitian mengikuti distribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas merupakan syarat untuk uji Independent Sample t-test. 

Uji normalitas yang digunakan adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov (Uji 

K-S). Adapun beberapa kriteria untuk uji normalitas ini adalah : 

1. Jika angka signifikan (Sig.) Uji Kolmogorov-Smirnov >0,05 maka data 

berdistribusi normal.  

2. Jika angka signifikan (Sig.) Uji Kolmogorov-Smirnov ≤ 0,05 maka data 

tidak berdistribusi normal. 

d. Uji Homogenitas 

Selain uji normalitas, syarat untuk bisa melakukan uji Independent 

sample t-test dan Uji Mann-whitney U adalah dengan melakukan uji 

homogenitas. Uji homogenitas merupakan suatu prosedur yang bertujuan 

untuk menunjukkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel yang berasal 

dari populasi yang memiliki varians yang sama (Hanief dan Himawanto, 

2017:58). Uji homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

one-way anova atau uji Levene jika distribusi tidak normal. Adapun beberapa 

kriteria dari uji homogenitas ini adalah sebagai berikut : 

1. Jika nilai signifikansi atau Sig. ≤ 0,05 maka dikatakan bahwa varians dari 

dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama (tidak homogen). 

2. Jika nilai signifikansi atau Sig. > 0,05 maka dikatakan bahwa varians dari 

dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama (homogen). 

e. Uji Beda Rata-Rata 

Uji Beda Rata-rata adalah suatu teknik statistik untuk menguji 

hipotesis ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara dua kelompok 
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sampel melalui perbedaan meannya. Dalam penelitian ini, jika data 

berdistribusi normal maka peneliti menggunakan uji statitiska Independent 

Sample T-Test. Uji statitiska parametrik ini dilakukan terhadap dua kelompok 

sampel yang berbeda namun berasal dari populasi yang sama. Namun, jika 

salah satu atau kedua kelompok sampel berdistribusi tidak normal, maka uji 

statistik menggunakan Uji Mann-Whitney U. Uji beda rata-rata yang 

dilakukan peneliti menggunakan program IBM SPSS Statistics 20. Tahapan 

dalam uji Independent Sample t-test dan uji Mann-Whitney U meliputi : 

1. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

Ho : μ1 = μ2 

H1 : μ1   μ2 

a) Price 

Ho: Tidak ada perbedaan persepsi konsumen transportasi ojek online 

terhadap kualitas layanan aspek Price GrabBike dan Go-Ride. 

Ha : Ada perbedaan persepsi konsumen transportasi ojek online 

terhadap kualitas layanan aspek Price GrabBike dan Go-Ride. 

b) Promotion 

Ho: Tidak ada perbedaan persepsi konsumen transportasi ojek online 

terhadap kualitas layanan aspek Promotion GrabBike dan Go-Ride. 

Ha : Ada perbedaan persepsi konsumen transportasi ojek online 

terhadap kualitas layanan aspek Promotion GrabBike dan Go-Ride. 

c) Process 

Ho: Tidak ada perbedaan persepsi konsumen transportasi ojek online 

terhadap kualitas layanan aspek Process GrabBike dan Go-Ride. 

Ha : Ada perbedaan persepsi konsumen transportasi ojek online 

terhadap kualitas layanan aspek Process GrabBike dan Go-Ride. 

d) People 

Ho: Tidak ada perbedaan persepsi konsumen transportasi ojek online 

terhadap kualitas layanan aspek People GrabBike dan Go-Ride. 

Ha : Ada perbedaan persepsi konsumen transportasi ojek online 

terhadap kualitas layanan aspek People GrabBike dan Go-Ride. 
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e) Physical Evidence 

Ho: Tidak ada perbedaan persepsi konsumen transportasi ojek online 

terhadap kualitas layanan aspek Physical EvidenceGrabBike dan Go-

Ride. 

Ha : Ada perbedaan persepsi konsumen transportasi ojek online 

terhadap kualitas layanan aspek Physical EvidenceGrabBike dan Go-

Ride. 

2. Level of significance (   = 0,05 (%) 

3. Uji Statistika yang digunakan adalah uji statistika dengan metode uji 

Independent Sample t-test dan uji statistika non parametrik dengan 

metode uji Mann-Whitney U. 

4. Kriteria Pengujian 

Ho diterima bila nilai probabilitas > 0,05 (Tidak ada perbedaan) 

Ho ditolak bila nilai probabilitas   0,05 (Ada pebedaan) 

5. Kriteria Keputusan 

a) Price 

Jika Ho diterima artinya tidak ada perbedaan persepsi konsumen 

transportasi ojek online terhadap kualitas layanan aspek Price 

GrabBike dan Go-Ride. 

Jika Ho ditolak artinyaada perbedaan persepsi konsumen 

transportasi ojek online terhadap kualitas layanan aspek Price 

GrabBike dan Go-Ride. 

b) Promotion 

Jika Ho diterima artinyatidak ada perbedaan persepsi konsumen 

transportasi ojek online terhadap kualitas layanan aspek Promotion 

GrabBike dan Go-Ride. 

Jika Hoditolak artinyaada perbedaan persepsi konsumen 

transportasi ojek online terhadap kualitas layanan aspek Promotion 

GrabBike dan Go-Ride. 
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c) Process 

Jika Ho diterima artinyatidak ada perbedaan persepsi konsumen 

transportasi ojek online terhadap kualitas layanan aspek Process 

GrabBike dan Go-Ride. 

Jika Ho ditolak artinyaada perbedaan persepsi konsumen 

transportasi ojek online terhadap kualitas layanan aspek Process 

GrabBike dan Go-Ride. 

d) People 

Jika Ho diterima artinyatidak ada perbedaan persepsi konsumen 

transportasi ojek online terhadap kualitas layanan aspek People 

GrabBike dan Go-Ride. 

Jika Ho ditolak artinyaada perbedaan persepsi konsumen 

transportasi ojek online terhadap kualitas layanan aspek People 

GrabBike dan Go-Ride. 

e) Physical Evidence 

Jika Ho diterima artinyatidak ada perbedaan persepsi konsumen 

transportasi ojek online terhadap kualitas layanan aspek Physical 

EvidenceGrabBike dan Go-Ride. 

Jika Ho ditolak artinyaada perbedaan persepsi konsumen 

transportasi ojek online terhadap kualitas layanan aspek Physical 

EvidenceGrabBike dan Go-Ride. 

 

 

 

 

 

 

 


