
 

 

 

III  METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Penelitian  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survey, penelitian 

ini bersifat deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif adalah jenis 

penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh perusahaan 

berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. 

Sedangkan verifikatif pada dasarnya untuk menguji pengaruh Economic 

contens, Resource Content, Social Content  terhadap komitment pelanggan 

dengan menggunakan hipótesis (Sugiyono, 2005:38). Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistika yang digunakan untuk 

menguji variabel X terhadap variabel Y yang diteliti.  

 

3.2   Metode Pengumpulan Data 

Dalam peneltian ini akan digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan 

data yaitu :  

1. Observasi 

Yaitu cara pengumpulan data melalui pencatatan secara cermat dan 

sistematis langsung dilokasi obyek penelitian  yang berkaitan dengan 

kegiatan yang dilakukan. Teknik observasi digunakan untuk mengetahui 

secara langsung komitment konsumen dalam menggunakan kartu Halo 

pada PT. Telkomsel Bandar Lampung. 
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2. Dokumentasi 

Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang jumlah 

pengguna kartu Halo pada PT. Telkomsel Bandar Lampung, model 

pelayanan yang dilaksanakan dan keadaan umum lainnya yang 

mendukung penelitian. 

3. Angket 

Angket merupakan teknik pokok yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini. Skala pengukuran untuk data 

ini adalah interval. Pengukuran untuk variabel independent dan 

dependent menggunakan teknik skoring untuk memberikan nilai pada 

setiap alternatif jawaban sehingga data dapat dihitung (Riduan, 

2003:66). Jawaban pernyataan yang diajukan yaitu : 

SS : Sangat setuju dengan skor 5 

S : Setuju dengan skor 4 

N : Netral dengan skor 3 

TS : Tidak setuju dengan skor 2  

STS : Sangat tidak Setuju dengan skor 1 

 

3.3  Variabel Penelitian  

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu : 

a. Variabel bebas adalah sejumlah gejala atau faktor yang mempengaruhi 

munculnya faktor lain (Sugiyono, 2005:33). Dalam hal ini yang menjadi 

variabel bebas adalah pelayanan atau kepuasan pengguna kartu Halo pada PT. 

Telkomsel Bandar Lampung yang terdiri dari: 

1. Economic Content (X1)  
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2. Resource Content (X2)  

3. Social Content (X3)  

b. Variabel terikat adalah sejumlah gejala atau faktor yang muncul dan 

dipengaruhi oleh variabel bebas (Sugiyono, 2005 : 33). Dalam hal ini yang 

menjadi variabel terikat adalah komitment pelanggan.   

 

3.4  Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 

Economic 

Content (X1) 

Pihak-pihak yang terlibat dalam 

relationship bersedia menjalin 

hubungan karena memperoleh 

manfaat ekonomi superior. yang 

didasarkan pada transaksi, 

partisipan memfokuskan secara  

eksklusif 

- Kesesuaian antara biaya dan 

manfaat yang  peroleh dari 

menggunakan produk/jasa 

operator 

- Biaya yang dikeluarkan 

pelanggan apabila beralih ke 

operator lain 

Likert 

Resource  

Content (X2) 

Pihak-pihak yang terlibat 

bersedia terlibat dalam 

relationship karena ingin 

mendapatkan sumberdaya yang 

tidak dimiliki dari mitra mereka 

yang juga merupakan 

sumberdaya perusahaan yang 

dapat digunakan untuk 

membangun hubungan dengan 

mitra. 

- Nama baik (citra) perusahaan 

dalam memberikan pelayanan 

kepada pelanggan 

- Kemampuan Perusahaan 

dalam memberikan 

kualitas pelayanan 

kepada pelanggan  

- Rasa aman yang dirasakan 

pelanggan apabila 

menggunakan produk/jasa 

pelanggan 

Likert 

Social  

Content (X3) 

Pemasaran relasional harus terus 

menerus dibangun dalam 

lingkungan sosial yang 

mendorong kerjasama yang 

efektif (social content). Serta 

hubungan sosial yang terbentuk 

dari adanya interaksi antara 

penyedia jasa dengan 

pelanggan. 

-  penyampaian informasi yang 

diberikan telkomsel kepada 

pelanggan baik secara formal 

maupun informal 

-  Interaksi karyawan 

Telkomsel dengan pelanggan 

yang dilakukan dengan cara-

cara personal 

Likert 

 

Variabel Y Definisi operasional Indikator Skala 

Komitmen 

Konsumen (Y)  

keinginan yang terus –menerus 

untuk memelihara hubungan 

yang bernilai. Relationship yang 

bernilai berhubungan dengan 

keyakinan bahwa komitmen 

relasional hanya ada ketika 

- Need Arausal (kebutuhan) 

- Search Information (Pencarian 

Informasi) 

- Brand Evaluation (menilai 

merk) 

Likert 
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relationship dipertimbangkan 

sebagai hal yang penting 
- Purchases (pembelian) 

- Postpurchases Evaluation 

(penilaian setelah pembelian) 

 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2005:72). Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah seluruh 

pengguna kartu Halo pada PT. Telkomsel Bandar Lampung yang ditentukan 

berdasarkan asumsi jumlah pengguna kartu Halo berdasarkan data                      

PT. Telkomsel Tahun 2008 yaitu sebanyak 109.830 pelanggan.  

 

3.5.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari subjek penelitian populasi yang akan diteliti. 

(Sugiyono, 2005:56). Agar dapat memberikan peluang yang sama bagi 

setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel maka teknik 

sampling yang digunakan adalah teknik probability sampling. Adapun 

jumlah sampel ditentukan dengan ditentukan berdasarkan rumus Slovin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

1)( 2 


dN

N
n
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n = Banyaknya unit sampel 

N = Banyaknya unit Populasi 

d = taraf nyata 0,1 

1 = bilangan konstan 

(Sugiono, 2005) 

 

Berdasarkan rumus di atas maka besarnya sampel adalah :  

10090,99
1)1,0(830.109

830.109
2




n sampel (hasil pembulatan) 

 

Teknik penentuan sampel dilakukan dengan teknik random sampling.  

 

3.7. Analisis Data  

3.7.1. Uji Validitas Angket 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau ketepatan suatu instrumen. Untuk mengukur tingkat validitas dalam 

penelitian ini digunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut : 

  

     2222  

 




xyr  

Keterangan : 

xyr Koefesien korelasi antar variable X dan Y 

N   = Jumlah Sampel 

X   = Skor Variabel X 

Y   = Skor Variabel Y 

(Sudjana, 2002: 369) 

Kriteria uji, apabila hitungr > tabelr  maka pengukuran tersebut valid, tetapi 

apabila hitungr < tabelr  maka pengukauran angket tersebut tidak valid. 

 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan rumus r product moment. Uji 

validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 
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mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut, Imam Ghozali (2005:33).  

 

Sesuai dengan metode penelitian yang telah disusun diatas, maka uji 

validitas dilakukan dengan mengujicobakan kuesioner (pilot project) kepada 

100  responden pelanggan yang menggunakan kartu Halo pada PT 

Telkomsel cabang Bandar Lampung.  

 

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r 

tabel untuk degree of freedom (n=30), dalam hal ini n adalah jumlah sampel. 

Dengan df  30 dan alpha 0,05 didapat rtabel=0,361. Sedangkan nilai r hitung 

yang diperoleh dari perhitungan korelasi product moment, jika nilai r hitung > 

r tabel maka data dikatakan valid, jika nilai        r hitung < r tabel maka data 

dikataan tidak valid. Hasil perbandingan tersebut terdapat pada tabel di 

bawah ini:  
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Tabel 3.2. Pernyataan Berstatus Valid untuk Variabel economic content 

(X1), resource content (X2), social content (X3) dan Komitmen 

Pelanggan (Y) 

 

Variabel  Butir  Rxy Rtabel Hasil Keterangan 

Economic 

Content (X1)  

1 0,456 0,361 Rxy>Rt Valid 

2 0,840 0,361 Rxy>Rt Valid 

3 0,701 0,361 Rxy>Rt Valid 

4 0,683 0,361 Rxy>Rt Valid 

5 0,736 0,361 Rxy>Rt Valid 

6 0,423 0,361 Rxy>Rt Valid 

Resource 

Content  

(X2)  

1 0,438 0,361 Rxy>Rt Valid 

2 0,458 0,361 Rxy>Rt Valid 

3 0,760 0,361 Rxy>Rt Valid 

4 0,743 0,361 Rxy>Rt Valid 

5 0,660 0,361 Rxy>Rt Valid 

6 0,633 0,361 Rxy>Rt Valid 

Economic 

Content  

(X3) 

1 0,543 0,361 Rxy<Rt Valid  

2 0,671 0,361 Rxy>Rt Valid 

3 0,491 0,361 Rxy>Rt Valid 

4 0,782 0,361 Rxy>Rt Valid 

5 0,671 0,361 Rxy>Rt Valid 

6 0,452 0,361 Rxy>Rt Valid 

Komitment 

Pelanggan 

Merek  

(Y) 

1 0,472 0,361 Rxy>Rt Valid 

2 0,557 0,361 Rxy>Rt Valid 

3 0,744 0,361 Rxy>Rt Valid 

4 0,471 0,361 Rxy>Rt Valid 

5 0,775 0,361 Rxy>Rt Valid 

6 0,603 0,361 Rxy>Rt Valid 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 6 pernyataan tentang Economic 

Content (X1), 6 pernyataan tentang Resource Content (X2), 6 pernyataan 

Economic Content dan 6 pertanyaan tentang Komitmen Pelanggan (Y) yang 

diajukan, seluruh butir berstatus valid. 

 

3.7.2. Uji Reliabilitas Angket 

Reliabilitas yaitu untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan 

dapat dipercaya dalam penelitian ini, artinya bila alat ukur tersebut diujikan 
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berkali-kali hasilnya tetap. Uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha 

Chronbach yaitu: 
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Keterangan : 

11r  =  reliabilitas instrumen 

 i    =  jumlah varians skor tiap item 

k  =  banyaknya soal 
2t  =  varians total 

(Ridwan, 2003:171) 

Tabel 3.3. Interprestasi Nilai r  

Interval Koefisien Tingkat Reliabilitas  

0,000 – 0,199 Sangat Rendah 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,400 – 0,599 Sedang/Cukup 

0,600 – 0,799 Tinggi 

0,800 – 1,000 Sangat Tinggi 

 

 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu, Imam Ghozali (2005:45). 

 

Untuk menguji reliabilitas akan digunakan tehnik Cronbach Alpha. Tes ini 

merupakan pengujian konsistensi jawaban terhadap semua item dalam 

kuesioner. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai Cronbach Alpha > 0,60, Nunally, dalam Imam Ghozali, (2005:45). 

Adapun hasil pengujian tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.  Data Variabel yang Berstatus Reliabel  

 

No Variabel Nilai 

Alpha  

Hasil  Keterangan 

1 Economic Content (X1) 0.843 >0,60 Reliabel 

2 Resource Content (X2)  0.834 >0,60 Reliabel 

3 Social Content (X3) 0.821 >0,60 Reliabel 

4 Komitment Pelanggan (Y) 0.827 >0,60 Reliabel 

 

 

Dari tabel di atas, nilai Cronbach Alpha dari masing-masing variabel sudah 

memenuhi kriteria Nunally, (1967) dalam Imam Ghozali, (2005:45) yaitu 

Cronbach Alpha > 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian ini berstatus reliabel. 

 

3.7.3. Analisis Regresi Linier Berganda  

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda 

yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi antara variabel-

variabel yang dihitung dengan rumus: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3  

Keterangan :  

Y = Komitment konsumen 

a = Parameter (intercept) 

bt = Koefisien Regresi  

X1 = Economic Content  

X2 = Resource Content 

X3 = Social Content  

i = 1,2, 3, 4, ......n (Sumber : Ghazali, 2002)   

Uji hipotesis dilakukan dengan dua cara yaitu :  
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a.   Uji Keseluruhan (Simultan) 

Uji Keseluruhan dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

secara keseluruhan atau bersama-sama antara variabel-variabel bebas 

terhadap variabel terikat dengan menggunakan uji F pada taraf 

kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan (dk1)= k dan (dk2) = n– k–1. 

Hipotesis yang dirumuskan :  

Ho : b1 ; b2; b3  = 0 (tidak ada pengaruh nyata)  

Ha : b1 ; b2; b3  > 0 (ada pengaruh nyata) 

Kriteria pengujiannya adalah :  

Ho ditolak dan Ha diterima, jika Fhitung > Ftabel 

Ho diterima dan Ha ditolak, jika Fhitung ≤ Ftabel 

b.  Uji Parsial  

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara 

terpisah atau masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat 

dengan menggunakan uji t pada taraf kepercayaan 95% dengan derajat 

kebebasan (dk)n–k–1,  rumusan hipotesisnya sebagai berikut:  

Ho : b1 ; b2; b3 = 0 (tidak ada pengaruh nyata)  

Ha : b1 ; b2; b3  > 0 (ada pengaruh nyata) 
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