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III.  METODE PENELITIAN 

 

1.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di LBPP LIA  Bandar Lampung yang bealamat di Jl. 

Kartini No. 40  Bandar Lampung. 

1.2 Jenis Data 

Suatu penelitian perlu didukung adanya data yang akurat dan lengkap. Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumber dari: 

a. Data Primer 

Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Jadi data primer adalah data yang di  peroleh secara  

langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat  untuk pertama kalinya melalui 

wawancara atau hasil pengisian kuesioner.  

Sumber data primer diperoleh dari: 

- Kuesioner yang disebarkan kepada siswa LBPP LIA Bandar Lampung 

- Data LBPP LIA Bandar Lampung 

 

b. Data Sekunder 

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data  

kepada  pengumpul  data.  Data  sekunder  diperoleh  melalui media perantara 
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yang telah dicatat oleh pihak lain. Misalnya yaitu data yang berasal dari  

berbagai  literartur bahan pustaka,  baik  berupa  buku,  jurnal-jurnal, 

artikel, karya ilmiah  dan  dokumen  lainnya  yang  ada hubungannya 

dengan materi kajian dan mendukung permasalahan yang diteliti.  

1.3 Metode Pengumpulan Data 

1.3.1 Kuesioner 

Tujuan kuesioner adalah memperoleh informasi yang  relevan  dengan  tujuan  

survei,  memperoleh  informasi  dengan  tingkat kehandalan dan tingkat 

keabsahan setinggi mungkin. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut 

dilakukan sendiri oleh responden tanpa bantuan dari pihak peneliti serta 

pertanyaan yang diajukan pada responden harus jelas.  

1.4 Populasi dan Sampel 

1.4.1 Populasi 

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal  atau  

orang  yang memiliki  karakteristik  yang serupa  yang menjadi  pusat perhatian 

peneliti karena dipandang sebagai sebuah semesta penelitian. Sedangkan menurut 

Arikunto (2002:130) populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Pada 

penelitian ini populasi yang digunakan adalah siswa LBPP LIA Bandar Lampung. 

1.4.2 Sampel 

Sampel  merupakan  subset  dari  populasi,  terdiri  dari  beberapa anggota 

populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability 



30 
 

sampling yaitu tekhnik pengambilan sampel dimana anggota populasi yang akan 

diteliti belum diketahui karakteristik (nama, alamat, jenis kelamin). Karena dalam 

penelitian ini adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya maka tidak 

memungkinkan peneliti meneliti seluruh siswa LBPP LIA Bandar Lampung. Oleh 

karena itu peneliti hanya mengambil sampel dengan menyebarkan kuesioner pada 

siswa yang berusia 12 tahun ke atas, yang minimal sedang berada di Sekolah 

Menengah Pertama yang sudah kursus minimal 1 tahun di LBPP LIA Bandar 

Lampung yang dirasa sudah cukup mewakili dari populasi yang ada. Sample yang 

dinyatakan ideal dan dapat mewakili populasi adalah sampel yang jumlahnya 20 x 

jumlah variabel (Uma Sekaran, 2006). Oleh sebab itu dapat dicari ukuran sampel 

didalam penelitian ini. Jumlah sample yang ideal adalah 20 x 5 = 100 jadi dapat 

disimpulkan bahwa jumlah sampel sesungguhnya yang digunakan pada penelitian 

ini berjumlah 100 orang. Dan untuk uji validitas dan reliabilitas peneliti 

menggunakan sampel 30 responden. 

1.5 Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yaitu: 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti. Dalam 

penelitian sebuah masalah tercermin dalam variabel dependen. Variabel pada 

umumnya dikategorikan menjadi dua macam, yaitu: 

1. Variabel bebas (independent) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik 

yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari 
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tangible (bukti fisik), reliability (yang kahandalan), responsiveness (daya 

tanggap), assurance (jaminan), emphaty (empati) 

2. Variabel terikat (dependent) 

Variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

varibel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini loyalitas siswa LBPP LIA 

Bandar Lampung. 

Table 3.1. Operasional Variabel 

 

Konsep Variabel Definisi Indikator 
Skala 

Pengukuran 

Kualitas 

Pelayanan 

(X) 

Tangible 

(tampilan 

fisik) 

(X1) 

Fasilitas 

fisik, 

peralatan, 

personel dan 

alat 

komunikasi 

- Gedung memadai 

(interior dan 

eksterior) 

-Penampilan fisik 

karyawan dan staf 

pengajar 

-Kondisi tata ruang 

belajar mengajar 

rapih dan bersih 

serta fasilitas yang 

disediakan 

- Peralatan dan 

persediaan buku-

buku, CD learning 

yang dibutuhkan 

siswa dalam proses 

belajar-mengajar 

mendukung 

 

Likert 

Reliability 

(kehandalan) 

(X2) 

Kemampuan 

dalam 

memberikan 

pelayanan 

yang sudah 

dijanjikan 

dan 

ditawarkan 

secara  akurat 

-Prosedur 

penerimaan siswa 

sederhana (cepat dan 

mudah) 

-Jumlah karyawan 

memadai sesuai 

kebutuhan 

-Jadwal belajar-

mengajar tepat 

waktu 

-Kemampuan staf 

Likert 
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Konsep Variabel Definisi Indikator 
Skala 

Pengukuran 

memberi pelayanan 

dalam  proses belajar 

mengajar sesuai 

standar 

Responsiv

eness 

(ketanggap

an) 

(X3) 

Respon 

karyawan 

dalam 

membantu 

pelanggan 

dan 

memberikan 

pelayanan  

- Petugas layanan 

pendaftaran memberi 

pelayanan dengan 

cepat 

-Pengajar 

memberikan materi 

sesuai kebutuhan 

siswa 

- Kemampuan 

pengajar untuk cepat 

tanggap dalam 

menyelesaikan 

keluhan atau 

masalah siswa 

-Karyawan cepat 

tanggap dalam 

merespon pelayanan 

(pembayaran, 

pendaftaran, kursus, 

dll)   

Likert 

Assurance 

(jaminan) 

(X4) 

Kemampuan 

karyawan 

dalam 

memberikan 

rasa aman 

dan nyaman 

yang pada 

akhirnya 

menimbulkan 

rasa 

kepercayaan 

pada siswa 

-Pengajar memiliki 

kemampuan yang 

kompeten 

-Pengajar memiliki 

pengetahuan yang 

luas sesuai standar 

kurikiulum dan 

kebutuhan siswa 

-Pengajar dan 

karyawan bersikap 

sopan terhadap siswa 

-Nama baik LBPP 

LIA dan kualitas jasa 

yang diberikan 

Likert 

Emphaty 

(perhatian) 

(X5) 

Komunikasi 

dan perhatian 

secara 

individual 

yang 

diberikan 

LBPP LIA 

- Memberikan 

perhatian personal 

kepada siswa dengan 

menjalin komunikasi 

yang baik 

-Pengajar bersedia 

membantu masalah 

belajar siswa di luar 

Likert 
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Konsep Variabel Definisi Indikator 
Skala 

Pengukuran 

kepada siswa 

dengan 

berupaya 

memahami 

kebutuhan 

siswa 

jam kursus, serta 

memberi solusi 

-Pelayanan yang 

diberikan kepada 

semua siswa sama 

tanpa memandang 

status sosial  

- Memberikan 

perhatian kepada 

siswa dengan 

menyediakan 

kesempatan dan 

akses yang nyaman 

bagi para siswa guna 

menyampaikan kritik 

dan saran 

Loyalitas 

(Y) 

 Kesetiaan 

konsumen 

terhadap 

penyedia jasa 

yang telah 

memberikan 

pelayanan 

kepadannya 

-Puas dengan jasa 

yang diberikan 

-Menceritakan hal-

hal positif  dan 

merekomendasikan 

LBPP LIA kepada 

orang lain 

-Melakukan 

pembelian berulang 

atau menyelesaikan 

sampai tingkat akhir 

-Hanya memilih 

LBPP LIA saat 

membutuhkan jasa 

terkait dan tidak 

tertarik dengan 

tempat lain 

Likert 

 

Metode yang digunakan adalah metode dengan skala likert, yaitu dengan 

memberikan pilihan jawaban untuk satu petanyaan, skor tersebut bergeser antara 

satu hingga lima, yaitu: 

5. Sangat setuju (SS) 

4. Setuju (S) 

3. Netral (N) 
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2. Tidak setuju (TS) 

1. Sangat tidak setuju (STS) 

1.6 Uji Instrumen Penelitian 

1.6.1 Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2002;144) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan 

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas yang rendah. 

Pengujian validitas ditunjukan untuk melihat hubungan antar masing-masing item 

pertanyaan pada variabel bebas dan variabel terikat. Apabila suatu pertanyaan 

dinyatakan tidak valid, sebaiknya direvisi atau dihilangkan dari daftar pertanyaan 

dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

Dalam penelitian ini uji kevalidan digunakan untuk menunjukan sejauh mana daftar 

pertanyaan dapat mengukur keputusan konsumen dengan menggunakan rumus: 

Metode Korelasi Product Moment: 

r =  

Keterangan: 

r = Nilai Validitas 

x  = Jumlah skor pertanyaan 

y = Jumlah skor total pertanyaan 

n = Jumlah sampel yang akan diuji 
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Kriteria Keputusan: 

Validitas hitung > r tabel, maka dinyatakan valid 

Validitas hitung < r tabel maka dinyatakan tidak valid 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas didefinisikan sebagai seberapa jauh pengukuran bebas dari varians 

kesalahan acak yang dilakukan untuk menunjukan sejauh mana alat pengukur dapat 

dipercaya dengan rumus Alpha Cronbach (  yang dirumuskan sebagai berikut:: 

2

2

11 1
1

t

b

V
x

k

k
r  

Dimana:    r11  =  reliabilitas instrumen 

k   = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

2

b   =  jumlah varian butir/item 

2

tV   =  varian total 

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik 

ini, bila koefisien reliabilitas (r11) > 0,5. 

Untuk perhitungan instrumen penelitian (validitas dan reliabilitas) digunakan alat 

bantu program statistik SPSS. 

3.7 Analisis Data 

3.7.1 Analisis Kualitatif 

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas siswa yang meliputi variabel-variabel terkaitnya. 
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3.7.2 Analisis Kuantitatif 

3.7.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Model analisis regresi linier berganda adalah :  

Y = b1X1+ b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Keterangan : 

Y = Loyalitas 

X1 = Tangible 

X2 = Reliability 

X3 = Ressponsiveness 

X4 = Assurance 

X5 = Emphaty 

b1,2,3 = Koefisien Variabel Independen 

e = Varians pengganggu 

Analisis di atas bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor variabel bebas 

kualitas pelayanan (X1, X2, X3, X4, X5) mempengaruhi variabel terikat loyalitas 

(Y) 

 

 

 

 

 

 

 


