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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Peneliti berasumsi bahwa mayoritas pendengar acara tersebut adalah muda-mudi

dan pengendara mobil, objek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini

yaitu pendengar RRI Pro 2 fm di Bandar Lampung yang berada di cafe, steam

mobil, dan bengkel yang bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Pada penelitian ini penyebaran angket dilakukan di cafe sebanyak 40 kuesioner, di

steam mobil sebanyak 40 kuesioner, dan di bengkel sebanyak 20 responden.

Maka penulis yakin bahwa penyebaran angket melalui cara tersebut efektif untuk

menjangkau responden.

3.2 Gambaran Umum RRI Pro 2 fm

RRI adalah satu-satunya radio yang menyandang nama negara yang siarannya

ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. RRI sebagai Lembaga Penyiaran

Publik yang independen, netral dan tidak komersial yang berfungsi memberikan

pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta

menjaga citra positif bangsa di dunia internasional.
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RRI Bandar Lampung berdiri pada tanggal 9 juli 1966, awalnya terletak di Jl.

Jend. A. Yani, dan sekarang berlokasi di Jl. Gatot Subroto no. 26 Pahoman

Bandar Lampung.

Keberadaan RRI studio tanjung karang di Provinsi Lampung ditetapkan

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI no. 65/SK/M/66 tanggal 9

juli 1966. RRI studio tanjung karang dengan peralatan sederhana, kantor dan

studio secara darurat di rumah kontrakan dengan antena bambu bersambung.

RRI Tanjung Karang dapat memenuhi hasrat masyarakat dan pemerintah daerah

Provinsi Lampung. Saat itu struktur organisasi RRI Tanjung Karang tahun 1966,

yang menjabat sebagai Kepala Studio adalah A. Hamid Yusuf, Kepala bagian

umum M. Ali Hs, Kepala bagian siaran Ramli Ilyas,BA, dan Kepala bagian teknik

M. Idrus. Saat A. Hamid Yusuf menjabat sebagai kepala studio ia mampu

mengembangkan seluruh program acara salah satunya adalah RRI Pro 2 fm.

RRI Pro 2 fm merupakan pusat siaran kreatifitas anak muda, contoh program

unggulan dari RRI Pro 2 fm yaitu Bercanda Bareng Request (BARBEQUE), disini

anak anak muda dapat berkreasi dalam siarannya, karena penyiarnya berasal dari

siswa-siswi SMA yang masih bersekolah. Adanya program unggulan Pro 2 fm

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendengar.

3.3 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:
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1. Data Kualitatif

Merupakan data yang bukan angka, yang sifatnya tidak dapat dihitung

berupa informasi atau penjelasan yang didasarkan pada pendekatan teoritis

dan penilaian logis, dan juga penilaian menggunakan skor.

2. Data Kuantitatif

Merupakan data yang diperoleh dari Lembaga Penyiaran Publik RRI Pro 2

fm yang dapat dibuktikan dengan angka-angka yang akan diolah dan

dianalisa sesuai dengan metode analisis yang digunakan sehingga dapat

terlihat hasilnya.

Data yang diambil dari penelitian ini terbagi dalam data primer yang bersumber

dari jawaban responden setelah mengisi kuesioner. Data sekunder diperoleh dari

data yang berasal dari responden (pendengar RRI Pro 2 fm). Jenis penelitian

dalam skripsi ini menggunakan penelitian survei. Penelitian survai adalah

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner

sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian survai yang digunakan

dalam penelitian ini ialah penelitian survai yang bersifat penjelasan yaitu

penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui

pengujian hipotesa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam skripsi ini ialah :

1. Kuesioner

Instrumen penelitian yang berupa daftar pertanyaan untuk memperoleh

keterangan dari sejumlah responden (sumber yang diambil datanya melalui
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angket). Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang

memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan

karakteristik beberapa orang utama didalam organisasi yang bisa

terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada

2. Studi Kepustakaan

Segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi

yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian,

karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan,

ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber

tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2010) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang

lain. Dalam penelitian ini,  populasi penelitian yang digunakan adalah pendengar

RRI Pro 2 fm di Bandar Lampung dan jumlah dari populasi ini tidak diketahui

(non probabilitas) karena terbatasnya waktu maka penelitian ini dilakukan secara

sampling.
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3.5.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2010) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila peneliti melakukan penelitian

terhadap populasi yang besar, sementara peneliti ingin meneliti tentang populasi

tersebut dan peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti

menggunakan teknik pengambilan sampel, sehingga generalisasi kepada populasi

yang diteliti. Maknanya sampel yang diambil dapat mewakili atau representatif

bagi populasi tersebut

Hair et, al. (2006) menyarankan bahwa jumlah sampel penelitian yang tidak

diketahui jumlah populasi pastinya, minimal berjumlah lima kali variabel yang di

analisa atau indikator. Indikator dari penelitian ini berjumlah 17, maka diperoleh

hasil perhitungan sampel sebagai berikut.

Jumlah Sampel =  5 x 17 = 85 sampel.

Hair et, al. (2006) menyarankan bahwa penelitian yang akan diolah dengan

menggunakan regresi berganda jumlah sampel minimum 50 responden dan lebih

disarankan 100 responden bagi kebanyakan situasi penelitian. Sehingga dalam

penelitian ini, peneliti menentukan jumlah sampel 100 orang.

3.6 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan pada sampel penelitian ini adalah teknik non probability

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan kesempatan

yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel

dan menggunakan metode purposive sampling. Melalui metode ini peneliti

memiliki keuntungan dalam menentukan sampel secara cepat, mudah dan relevan.
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Menurut Sugiyono (2010), Purposive sampling adalah metode penentuan sampel

dengan pertimbangan tertentu. Sehingga data yang diperoleh lebih representatif

dengan melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya.

Sampel yang dipilih secara cermat dengan mengambil objek penelitian yang

selektif dan mempunyai ciri-ciri spesifik dan mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Responden adalah pendengar acara bercanda bareng request

(BARBEQUE) RRI Pro 2 fm yang sedang berada dilokasi café, steam

mobil dan bengkel di daerah antasari, way halim, dan pahoman pada saat

pengambilan sampel.

2. Orang yang tidak sedang berada di RRI Pro 2 fm tapi minimal sudah

pernah dua kali mendengar acara bercanda bareng request (BARBEQUE)

RRI Pro 2 fm.

3.7 Identifikasi Operasional Variabel

Variabel pada umumnya dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu :

1. Variabel bebas (independent)

Tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel

independent dalam penelitian ini adalah dimensi-dimensi kualitas

pelayanan yaitu terdiri dari empati, keandalan, ketanggapan dan jaminan.

2. Variabel terikat (dependent)

Variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh

variabel independent. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah

kepuasan konsumen.
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3.8 Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan

ciri-ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep. Tujuannya agar peneliti

dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah

didefinisikan konsepnya, maka peneliti harus memasukkan proses atau

operasionalnya berupa alat ukur yang akan digunakan untuk kuantifikasi gejala

atau variabel yang ditelitinya.

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian

Variabel Sub Variabel Definisi Indikator Skala

Kualitas
Pelayanan

(X)

Empati (X1)

Empati yaitu
kondisi
memperhatikan
dan memberikan
perhatian
pribadi kepada
pelanggan
(Kotler dan
Keller, 2013)

1. Memberi salam
dan sapa kepada
pendengar.

2. Penyiar yang
menghadapi
pendengar
dengan cara yang
penuh perhatian.

3. Penyiar yang
memahami
kebutuhan
pendengar.

Likert

Keandalan
(X2)

Keandalan yaitu
kemampuan
melaksanakan
jasa yang
dijanjikan
dengan andal
dan akurat
(Kotler dan
Keller, 2013)

4. Menyediakan
program siaran
sesuai yang
dijanjikan dan
menyiarkan
program siaran
sesuai jadwal.

5. Melaksanakan
siaran dengan
benar.

6. Penyiar yang
mempunyai
pengetahuan
untuk menjawab
pertanyaan
pendengar.

Likert
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Ketanggapan
(X3)

Ketanggapan
adalah
kesediaan
membantu
pelanggan dan
memberikan
layanan tepat
waktu.
(Kotler dan
Keller, 2013)

7. Selalu
memberitahu
kapan program
siaran akan
dilaksanakan.

8. Siaran tepat
waktu bagi
pendengar.

9. Kesiapan untuk
merespons
permintaan
pendengar.

Likert

Jaminan
(X4)

Jaminan adalah
pengetahuan dan
kesopanan
karyawan serta
kemampuan
mereka untuk
menunjukan
kepercayaan dan
keyakinan.
(Kotler dan
Keller,2013)

10. Penyiar yang
menanamkan
keyakinan pada
pendengar.

11. Penyiar yang
selalu sopan.

12. Penyiar yang
berpengetahuan
luas

Likert

Kepuasan
Konsumen

(Y)

Kepuasan
Konsumen (Y)

Perasaan senang
atau kecewa
seseorang yang
timbul karena
membandingkan
kinerja yang
dipersepsikan
produk atau
hasil terhadap
ekspektasi
mereka.
(Kotler dan
Keller, 2013)

13. Perasaan puas
14. Akan

merekomendasi-
kan kepada orang
lain

15. Terpenuhinya
harapan
(pendengar)

16. Kualitas yang
diberikan sesuai
dengan yang
dijanjikan.

17. Pelayanan yang
baik dan
memberikan
kepuasan bagi
konsumen
(pendengar)

Likert

Diadaptasi dari buku Kotler dan Keller, 2013
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Metode yang digunakan adalah metode dengan skala likert, dengan memberikan

pilihan jawaban untuk satu pertanyaan, skor tersebut antara satu sampai lima,

yaitu :

5. Sangat Setuju

4. Setuju

3. Netral

2. Tidak Setuju

1. Sangat tidak setuju

Sampel yang merupakan para pendengar acara bercanda bareng request

(BARBEQUE) pada RRI Pro 2 fm di Bandar Lampung yang berusia diatas 15

tahun.

3.9 Model Analisis Data

Agar tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik maka penelitian ini dapat diuji

dengan menggunakan analisis kuantitatif uji statistika sebagai sarana untuk

menganalisa data yang telah diperoleh. Untuk mempermudah dalam analisis data

maka peneliti menggunakan pengolah data SPSS. Analisis data dalam penelitian

ini dimulai dengan menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, yang

berupa poin-poin pertanyaan dalam kuesioner. Setelah itu analisis dilanjutkan

dengan menggunakan uji regresi linier berganda.

3.10 Uji Validitas

Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang

seharusnya diukur. Uji validitas instrumen dilakukan dengan menguji validitas

konstruk melalui penggunaan analisis faktor. Validitas konstruk menunjukkan
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seberapa valid hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukur atau

indikator sesuai dengan konsep teori yang digunakan. Pengukuran validitas dalam

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan:

- Kaiser Meyer Oikin (KMO)

Menurut Hair (2009) apabila nilai KMO lebih besar dari 0,5 maka Ho diterima

sehingga dapat disimpulkan jumlah data telah cukup difaktorkan.

- Factor Loading

Menurut Hair (2009) pernyataan dinyatakan valid apabila factor loading lebih

besar dari 0,5.

3.11 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ialah pengujian untuk mengukur kuesioner yang merupakan

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika

jawaban terhadap pertanyaan menghasilkan jawaban yang konsisten atau stabil

dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dengan cara one

shot (pengukuran sekali saja). Pengukuran hanya dilakukan dengan pertanyaan

lain mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu variabel dikatakan

reliabel jika nilai croanbach Alpha> 0,60 (Hair et, al. 2009)

3.12 Analisis kuantitatif

3.12.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau

lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis

ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel
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dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau

negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya

berskala interval atau rasio.

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Y = a + b1X1+ b2X2 + b3 X3 + b4X4 + e

Keterangan:

Y = Kepuasan konsumen

X1 = Empati (Emphaty)

X2 = Keandalan (Reliability)

X3 = Ketanggapan (Responsiveness)

X4 = Jaminan (Assurance)

b1 – b4 = Koefisien regresi variabel kualitas pelayanan

a = Konstanta

ε = Error

3.12.1.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji – t)

Uji-t menentukan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap

variabel terikat.

Ho : b1 = b2 =b3 = b4 = 0

Artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari

variabel (X1, X2, X3, X4) yaitu berupa empati (emphaty), keandalan (reliability),

ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance)

terhadap kepuasan konsumen yaitu variabel terikat (Y).
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H0 : b1,b2 b3,b4 = 0

Artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel

(X1, X2, X3, X4) yaitu berupa empati (emphaty), keandalan (reliability),

ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance) terhadap kepuasan konsumen

yaitu variabel terikat (Y).

kriteria kepuasan :

H0 diterima jika t hitung < t tabel, pada  =5 %

Ha ditolak jika t hitung < t tabel, pada  =5 %

3.12.1.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji – F)

Uji-F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel yang dimasukkan dalam

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Ho : b1 = b2 =b3 = b4 = 0

Artinya secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan

dari variabel (X1, X2, X3, X4) yaitu kualitas pelayanan terhadap kepuasan

konsumen pada variabel terikat (Y).

H0 : b1,b2 b3,b4 = 0

Artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari

variabel (X1, X2, X3, X4) yaitu berupa kualitas pelayanan terhadap kepuasan

konsumen yaitu pada variabel terikat (Y). kriteria kepuasan :

H0 diterima jika t hitung < F tabel, pada  =5 %

Ha ditolak jika t hitung < F tabel, pada  =5 %
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3.12.1.3 Koefisien determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2 ) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan

model dalam menerangkan variabel terkait.


