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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif.  Penelitian deskriptif digunakan karena variabel yang digunakan pada 

penelitian ini sifatnya mandiri atau satu variabel dan hasil penelitian nantinya 

tidak dimaksudkan untuk dijadikan bahan perbandingan atau menghubungkan 

dengan variabel lainnya.  Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan fakta, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang 

(ketika penelitian ini berlangsung) dan menyajikannya sebagaimana data yang 

ada.  Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan karena  pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan instrumen penelitian  dengan analisis bersifat statistik, 

sehingga peneliti menganggap bahwa data yang berbentuk angka-angkalah yang 

menguatkan hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti oleh 

peneliti. 

Pada penelitian ini penulis menentukan subjek sesuai dengan tema yang diangkat 

yaitu  Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang menggambarkan 

kinerja pelayanan publik pada penyelenggaraaan Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) Online, sehingga mengarah kepada penelitian deskriptif karena 
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menggambarkan penyelengaraan pelayanan publik oleh Dinas Pendidikan 

Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kota Metro.   

B. Definisi Konseptual 

Definisi Konseptual merupakan suatu batasan terhadap masalah yang menjadi 

pedoman dalam penelitian sehingga arah dan tujuan penelitian tidak menyimpang.  

Adapun konsep penelitian ini adalah mengetahui kepuasan  masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik pada penyelenggaraan PPDB online di Dinas 

Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kota Metro.  

Definisi konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Kepuasan masyarakat adalah  respon perasaan masyarakat atau publik terhadap 

evaluasi suatu pelayanan atau jasa yang dapat dilihat dari kinerja atau hasil dari 

pelayanan yang diberikan.” 

C. Definisi Operasional  

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentanng hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:  38).  

Pada penelitian ini, peneliti ingin menganalisis kepuasan masyarakat terhadap 

kualitas pelayanan publik di Disdikbudpora Kota Metro.  Kepuasan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat kesesuaian hasil kinerja dengan 

pelayanan yang diharapkan yang dilakukan oleh aparat Disdikbudpora Kota Metro 

dalam memberikan pelayanan penerimaan peserta didik baru.  Pembatasan yang 

dilakukan oleh penulis adalah bertujuan agar tidak timbul kesimpangsiuran dalam 
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rangka perolehan hasil penelitian yang baik serta memuaskan.  Adapun yang 

menjadi batasan operasional penelitian penulis, yaitu: 

Tabel 3.1.  Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dimensi Indikator 

Variabel Kepuasan 

Masyarakat 

1. Efficiency (efisiensi) 

1. Prosedur tidak berbelit 

2. Kemudahan Informasi 

3. Kemudahan Pemantauan 

Hasil 

4. Kecepatan  Pemantauan hasil 

2. Fulfillment 

(pemenuhan janji) 

5. Keterbukaan penyelenggaraan 

6. Penyelenggaraan dapat 

dipertanggungjawabkan 

7. Pelayanan secara adil 

8. Proses seleksi yang ketat 

3. System Availability 

(Ketersediaan Sistem) 

9. Pedoman Sistem 

10. Ketersediaan sarana 

komunikasi 

11. Fasilitas yang akurat 

4. Privacy (privasi) 
12. Kerahasiaan data dan 

informasi 

Sumber :  Diolah oleh Peneliti 

D. Populasi dan Teknik  Pengambilan Sample 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari (Sugiyono, 2013:80).  Pupolasi dalam penelitian ini adalah pengguna 

jasa layanan PPDB online.  Sampel dalam penelitian ini merupakan hanya 

perwakilan dari populasi.  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

SMA negeri peserta PPDB Online Kota Metro Tahun 2014 yang telah melakukan 

proses pendaftaran hingga diterima disekolah tujuan.  Keseluruhan sekolah 

tersebut adalah SMA Negeri 1,2,3,4,5,6 dengan jumlah peserta PPDB Online 

sebanyak 1150 orang. 
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Tabel  3.2.  Jumlah Peserta PPDB Online Tahun 2014 

No Sekolah 
Peserta PPDB 

Online 

1 SMA Negeri 1 Metro 205  

2 SMA Negeri 2 Metro 205 

3 SMA Negeri 3 Metro 205  

4 SMA Negeri 4 Metro 205 

5 SMA Negeri 5 Metro 178  

6 SMA Negeri 6 Metro 152 

Jumlah 1.150 

Sumber: http://metro.siap-ppdb.com/#!/030001/pagu 

Penentuan jumlah sample berdasarkan rumus Slovin dalam Basrowi (2007: 274),  

yaitu: 

𝑛 = 
N

1+Ne ²
 

Keterangan: 

n  =   ukuran sampel 

N =   ukuran populasi 

e =   persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan   pengambilan 

sampel yang masih dapat di tolerir, dalam penelitian ini adalah 10%.   

Maka dengan menggunakan rumus diatas diperoleh sampel sebesar: 

𝑛 =
1150

1 + 1150(0,1)²
 

n  = 92 sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik/metode 

proportionate random sampling (acak proporsional).  Metode ini diambil karena  

terdapat variasi populasi dalam penelitian, sehingga pengambilan sampel acak 

tidak bisa dilakukan secara langsung.  Klasifikasi yang dimaksud dalam penelitian 

http://metro.siap-ppdb.com/#!/030001/pagu
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ini adalah enam SMA negeri peserta PPDB Online Kota Metro Tahun  2014 dari 

keenam SMA negeri yang ada, kemudian dipilih acak sebanyak 92 orang sebagai 

sampel.  Dari jumlah tersebut, dibagi secara proporsional dengan rumus:   

Sampel tiap klasifikasi =
jumlah populasi dlm klasifikasi

jumlah seluruh populasi
 × jumlah sampe 

Tabel 3.3.  Jumlah Sampel dari Setiap SMA negeri Peserta PPDB Online 

Kota Metro tahun 2014 

No. Sekolah Populasi Sampel 

1 SMA Negeri 1 Metro 205 16 

2 SMA Negeri 2 Metro 205 16 

3 SMA Negeri 3 Metro 205 16 

4 SMA Negeri 4 Metro 205 16 

5 SMA Negeri 5 Metro 178 15 

6 SMA Negeri 6 Metro 152 13 

Total 1.150 92 

Sumber: Data diolah peneliti 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data  dapat dilakukan dalam berbagai cara dan berbagai sumber.  

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

(angket), menurut Arikunto  (2010: 101) angket/kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara memberikan kumpulan pertanyaan yangdiajukan 

secara tertulis kepada seseorang (dalam hal ini disebut responden), dan cara 

menjawabnya juga dengan tertulis .  Kuisoner ini digunakan karena jumlah 

responden cukup besar.  Kuesioner penelitian kemudian dibagi kepada 92 orang 

responden dibuat dalam bentuk rating scale sesuai dengan skala pengukuran yang 

dipakai yaitu skala likert. 
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F. Skala Pengukuran Variabel 

Menurut Sugiyono (2013:  92), skala pengukuran merupakan kesepakatan yang 

digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada 

dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut jika digunakan dalam pengukuran 

akan menghasilkan data kuantitatif, yang dinyatakan dalam bentuk angka 

sehingga lebih akurat, efisien dan komunikatif.  Pada penelitian ini pengukuran 

skor menggunakan skala Likert.  Skala Likert menjabarkan variabel yang akan 

diukur menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan 

atau pertanyaan.Guna mempermudah pengolahan dan pengukuran data, jawaban 

dari  responden diberi skor atau nilai.  Dari jumlah skor-jawaban responden yang 

diperoleh,  kemudian disusun kriteria penilaian untuk setiap item pernyataan. 

Tabel 3.4.  Skor jawaban responden 

Nilai/Skor Kategori tingkat Kepentingan Kategori Tingkat Kinerja 

1 Sangat tidak penting Sangat tidak baik 

2 Tidak Penting Tidak baik 

3 Penting Baik 

4 SangatPenting Sangat baik 

Sumber :  Diolah oleh peneliti 

Kemudian untuk menentukan kriteria skor skala jawaban responden untuk tingkat 

kepentingan yaitu kriteria sangat rendah rendah, sedang,dan tinggi, untuk tingkat 

kinerja yaitu tidak baik, kurang baik, baik dan sangat baik dari tanggapan 

responden terlebih dahulu ditentukan skala interval dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut :   
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Keterangan: 

I = Interval nilai skor 

NT= Nilai tertinggi      

NR= Nilai terendah 

K = Kategori 

 

Sumber:  Sitti Rusnani, eJournal Administrasi Negara, 2013 .  ( ejournal.an.fisip-

unmul.org) 

Nilai Skor Tertinggi  = Skor Tertinggi x Jumlah Responden  

= 4 x 92  

= 368 

Nilai Skor Terendah  = Skor Terendah x Jumlah responden  

= 1 x 92 

= 92 

Jadi I =         = 69 

Dengan demikian kategori skala dapat ditentukan sebagai berikut : 

Tabel 3.5.  Kategori Skor Skala 

Skala 
Kategori kepentingan / 

harapan 

Kategori kinerja / kenyataan 

92,00 161,00 Sangat Rendah Tidak baik 

161,01 230,00 Rendah Kurang baik 

230,01 299,00 Sedang Baik  

299,01 368,00 Tinggi Sangat baik 

Sumber :  Diolah oleh peneliti 

G. Pengolahan Data 

Pengolahan data diartikan sebagai upaya mengubah jawaban responden menjadi 

data, sehingga karakteristik atau sifat sifat data tersebut dapat dengan mudah 

4

92368 
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dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah masalah yang berkaitan 

dengan kegiatan penelitian. Pengolahan data bertujuan untuk melihat jawaban 

responden dalam memilih kategori tertentu.  Data penelitian yang telah 

dikumpulkan dengan kuisoner dan dokumentasi perlu untuk diolah dan dianlisis 

untuk memudahkan peneliti agar memahami data yang didapat.  Dalam penelitian 

kuan ini pengolahan data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul.  Kegiatan dalam pengolahan data adalah 

mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden.  Scoring pada 

jawaban yang telah diisi oleh responden dengan kategorisasi:  jawaban “a” diberi 

skor “4”, jawaban “b” diberi skor “3”, jawaban “c” diberi skor “2”, dan jawaban 

“d” diberi skor “1” Sedangkan entry data yang dilakukan adalah dengan cara 

memasukkan data hasil scoring tersebut di atas ke dalam tabulasi pada masing-

masing unsur pelayanan.   

H. Teknik Pengujian Instrumen 

Sebelum melakukan analisis data, dalampenelitian ini perlu dilakukan pengujian 

instrumen ( kuesioner) yaitu pengujian validitas dan reliabilitas.  Tujuan dari 

pengujian ini adalah untuk mengukur akurasi kuesioner sehingga dapat digunakan 

sebagai alat penelitian dan menghindari adanya pertanyaan pertanyaan yang sulit 

di mengerti ataupun kekurangan atau kelebihan dari materi kuesioner itu sendiri.  

Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan terhadap instrumen penelitian 

(kusioner) yang berisikan 12 item pertanyaan yang berkaitan dengan 4 dimensi 

kualitas pelayanan online (e-service).   
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Pengujian validitas ini dilakukan  dengan teknik uji validitas skor item yaitu 

mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item.  Skor total item yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah penjumlahan dari total keseluruhan item-

item dari jawaban 12 unsur pertanyaan.  Pengujian validitas dalam penelitian ini 

dibantu dengan program pengolahan data SPSS 16, dengan menggunakan rumus 

Pearson Product Moment, kemudian uji reliabilitas menggunakan rumus 

Cronbanch’s Alpha.   

Pada uji validitas jika nilai r hitung  lebih besar dari nilai r tabel, maka item 

pertanyaan tersebut dianggap valid dan sebaliknya jika nilai r hitung lebih kecil 

dari r tabel, maka item pertanyaan tersebut dianggap tidak valid.  Nilai  r-tabel 

pada  n=92, dengan taraf signifikan 5% adalah sebesar 0,203.  Pada uji realibilitas, 

instrumen kuesioner dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien alfa diatas  

0,6. Uji realibilitas menunjukkan nilai koefisien alpha cronbach’s sebesar 0,728 

yang lebih besar dari  ketetapan nilai alpha, artinya pertanyaan pada kuesioner 

tingkat kepentingan/harapan dapat dikatakan reliabel.    

Tabel 3.6.  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Tingkat 

Kepentingan/ Harapan 

Nomor item R hitung (rxy) R tabel keterangan 

Pertanyaan 1 0,631 0,203 Valid 

Pertanyaan 2 0,625 0,203 Valid 

Pertanyaan 3 0,908 0,203 Valid 

Pertanyaan 4 0,852 0,203 Valid 

Pertanyaan 5 0,431 0,203 Valid 

Pertanyaan 6 0.906 0,203 Valid 

Pertanyaan 7 0,856 0,203 Valid 

Pertanyaan 8 0,458 0,203 Valid 

Pertanyaan 9 0,477 0,203 Valid 

Pertanyaan 10 0,788 0,203 Valid 

Pertanyaan 11 0,734 0,203 Valid 

Pertanyaan 12 0,497 0,203 Valid 
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Cronbach’s alpha 

Hitung 

0.728 

Ketetapan Alpha 

0,6 
Reliabel 

Sumber: Data diolah peneliti 

Hasil pengujian validiatas terhadap kuesioner tingkat kinerja / kenyataan, terlihat 

semua item pertanyaan dinyatakan valid karena nilai r hitung pada masing masing 

item pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel, sedangkan uji realibilitas 

menunjukkan nilai koefisien alpha cronbach’s sebesar 0,864  yang lebih besar 

dari  ketetapan nilai alpha sebesar 0,6, artinya pertanyaan pada kuesioner tingkat 

kinerja/kenyataan dapat dikatakan reliabel.   

Tabel 3.7.  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Tingkat Kinerja/ 

Kenyataan 

Nomor item R hitung (rxy) R tabel keterangan 

Pertanyaan 1 0,525 0,203 Valid 

Pertanyaan 2 0,520 0,203 Valid 

Pertanyaan 3 0,625 0,203 Valid 

Pertanyaan 4 0,756 0,203 Valid 

Pertanyaan 5 0,733 0,203 Valid 

Pertanyaan 6 0.731 0,203 Valid 

Pertanyaan 7 0,733 0,203 Valid 

Pertanyaan 8 0,630 0,203 Valid 

Pertanyaan 9 0,385 0,203 Valid 

Pertanyaan 10 0,693 0,203 Valid 

Pertanyaan 11 0,682 0,203 Valid 

Pertanyaan 12 0,534 0,203 Valid 

Cronbach’s alpha 

Hitung 

0.864 

Ketetapan Alpha 

0,6 
Reliabel 

Sumber: Data diolah peneliti 

I. Analisis Data 

Teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap 

data, dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga 

karakteristik atau sifat data datanya dapat dengan mudah dipahami dan 
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bermanfaat untuk menjawab masalah masalah yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi, 

atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi (parameter) berdasarkan 

data yang diperoleh dari sampel (statistik).  Adapun penilaian terhadap kualitas 

pelayanan dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah metode 

analisis deskriptif yang ditinaju dari penilaian  masyarakat terhadap kinerja 

pelayanan yang diterima.  Analisis deskriptif merupakan analisa yang digunakan 

untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum dan generalisasi (Sugiyono, 2013:124).   

Penilaian tingkat kepuasan konsumen digunakan metode Importance Performance 

Analysis (IPA) atau Analisis Kepentingan-Kinerja.  Metode pengujian IPA 

merupakan suatu teknik penerapan untuk mengukur atribut dari tingkat 

kepentingan dan tingkat kinerja.  Tingkat kepentingan diukur dari harapan 

pelanggan, sedangkan tingkat kinerja diukur dari pelaksanaannya.  Analisis 

tingkat kepentingan dan tingkat kinerja ini diukur dengan menggunakan skala 

likert 1-4.  Data skala likert diberi skor kuantitatif untuk dipakai dalam 

perhitungan.  Tingkat kepentingan dikategorikan menjadi sangat tidak penting, 

tidak penting, penting, sangat penting.  Sedangkan tingkat kinerja dikategorikan 

menjadi sangat tidak puas, tidak puas, puas, dan sangat puas.   

Sementara itu, untuk melihat tingkat kesesuaian antara harapan dan pelayanan 

yang diterima, maka digunakan rumus IPA (Supranto, 2011:241-242), sebagai 

berikut:  
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a. Tingkat Kesesuaian  

Tki =
𝑋𝑖    

𝑌 𝑖
 × 100% 

 
Keterangan :   

Tki = Tingkat kesesuaian responden  

𝑋𝑖     = Skor penilaian kinerja pelayanan (pelayanan yang diterima) 

𝑌𝑖   = Skor penilaian kepentingan (pelayanan yang diharapkan) 

b. Skor Rata – Rata 

𝑋 =
∑Xi

𝑛
 

𝑌 =
∑Yi

n
 

𝑋 = Skor rata-rata tingkat kinerja  

𝑌  = Skor rata-rata tingkat kepentingan  

n = Jumlah responden 

 

c. Rata-rata dari rata-rata skor 

 

 
 

Keterangan :   

_  

𝑋  = Rata-rata dari rata-rata skor tingkat kepuasan  

𝑌  = Rata-rata dari rata-rata skor tingkat kepentingan  

K = Banyaknya indikator atau sub indikator  

 

Hasil perhitungan dari penggunaan rumus-rumus tersebut kemudian dimasukkan 

ke dalam Diagram Kartesius.  Dari sini, diketahui mana indikator-indikator yang 

merupakan prestasi dan perlu dipertahankan.  Selain itu juga diketahui mana 
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indikator-indikator yang kualitasnya tidak baik dan perlu mendapat prioritas untuk 

ditingkatkan.   

Berikut gambaran Diagram Kartesius :   

  
 

Sumber:  Supranto (2011:242)  

Keterangan :   

A. Menunjukkan aspek atau atribut yang dianggap mempengaruhi kepuasan 

masyarakat, termasuk unsur-unsur jasa yang dianggap sangat penting, 

namu kepentingan Kinerja tetapi manajemen belum melaksanakannya 

sesuai keinginan masyarakat pengguna jasa.  Akibatnya mengecewakan 

tidak puas. 

B. Menunjukkan unsur jasa pokok yang telah berhasil dilaksanakan 

organisasi / instansi dan untuk itu wajib dipertahankan.  Dianggap sangat 

penting dan sangat memuaskan  

C. Menunjukkan beberapa aspek yang kurang penting pengaruhnya bagi 

masyarakat.  Pelaksanaannya oleh organisasi biasa-biasa saja.  Dianggap 

kurang penting dan kurang memuaskan.   
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D. Menunjukkan aspek yang mempengaruhi pelanggan kurang penting, tetapi 

pelaksanaannya berlebihan.  Dianggap kurang penting tetapi sangat 

memuaskan. 


