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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

4.1 Populasi Dan Sampel 

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan 

warung internet Turbo.Net Net. Sampel pada penelitian ini adalah sebagian dari 

pelanggan warung internet Turbo.Net. 

 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Warung Internet Turbo.Net. Pengambilan data 

dimulai pada tanggal 24 November sampai 7 Desember 2016. 

 

4.3 Variabel Penelitian  dan Definis Operasional Variabel 

4.3.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan adalah masyarakat pengguna warung 

internet khususnya dalam kasus ini pengguna warnet Turbo.Net. Adapun variabel-

variabel tersebut adalah: Umur (X1). Jenis Kelamin (X2), Daerah asal  (X3), 

Pendidikan terakhir (X4), Pekerjaan (X5), Pengeluaran Perhari(X6), Ruang 

Komputer (X7), Waktu Kunjungan (X8), Lama Kunjungan (X9), Nama Yang 

digunakan (X10), Datang Bersama (X11), Jarak tempat tinggal (X12), Jenis Paket 

(X13), Aplikasi Komputer (X14), Dimensi Budaya: Kebutuhan Informasi  (X15), 

Tren Masa Kini (X16), Dimensi Sosial: Iklan di tv (X17), Bujukan teman” (X18), 

Pendapat Keluarga(X),  Menunjukan kesuksesan (X20), Meningkatkan Status 

sosial (X21), Dimensi Pribadi :Memainkan peran penting dalam keseharian (X22),  

karena ingin mencoba”(X23), Dimensi Psikologi: Memiliki tempat menarik (X24), 

Fitur yang tersedia sesuai kebutuhan” (X25), Memiliki Kualitas Yang baik (X26), 

Tertarik Mencoba(X27).  
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4.3.2 Devinisi Operasional Variabel 

 Variabel penelitian dapat diartikan segala sesuatu yang akan menjadi objek 

penelitian, sering pula dinyatakan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam 

peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Variable yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah karakteristik pelanggan warnet Turbo.net. Dengan bagian 

bagian variabel diantaranya identitas responden, Pelayanan Jasa Warnet 

Turbo.Net dan alasan menggunakan Warnet Turbo.Net. 

 Beberapa variabel dalam penelitian ini yang digunakan untuk mengetahui 

identitas responden yaitu: 

1. Umur (X1): untuk mengetahui usia responden skala yang digunakan (rasio) 

dengan satuan tahun  

2. Jenis Kelamin (X1) : untuk mengetahui jenis kelamin responden dengan 

menggunakan skala nominal yaitu 1 (laki-laki) dan 2 (Perempuan) 

3. Daerah Asal (X3) : untuk mengetahui daerah asal/suku/ ras/bahasa yang 

digunakan resposden 9 dengan menggunakan skala nominal yaitu 1 (Provinsi 

DIY) 2 (Luar DIY) 

4. Pendidikan Terakhir(X4) : untuk mengetahui tingkat pendidikan responden 

5. Pekerjaan (X5) : untuk mengetahuijenis pekerjaan responden dengan 

menggunakan skala nominal. 

6. Pengeluaran Harian (X6) : yaitu untuk melihat seberapa besar rata-rata 

pengeluaran harian responden perhari dengan mengunakan skala interval atau 

rasio dengan satuan Rupiah. 

7. Ruang Komputer (X7) : yaitu jenis ruangan yang biasa dipakai responden 

menggunakan komputer dengan menggunakan skala nominal dimana 1 

(ruangan tidak merokok dan 2 (untuk ruangan merokok). 

8. Waktu Kunjungan (X8) : waktu yang biasa digunakan responden atau 

pelanggan untuk memulai  menggunakan jasa warnet. Skala yang digunakan 

yaitu ordinal: 1 (pagi), 2. (siang) 3. (Sore) 4. (Malam). 

9. Lama Kunjungan (X9) : yaitu waktu yang biasa digunakan responden atau 

pelanggan menggunakan jasa warnet. Skala yang digunakan yaitu rasio 

dengan satuan Jam. 
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10. Nama Yang digunakan (X10) : yaitu jenis nama yang biasa dipakai 

responden.skala yang digunakan yaitu nominal diantaranya 1. (Tetap) 2. 

(Berubah) 

11. Datang dengan siapa (X11) : yaitu kondisi dimanasendiri atau bersama teman 

atau keluarga ketika berkunjung menggunakan warnet Turbo. Skala yang 

digunakan yaitu nominal yang terdiri dari 1(sendiri), 2 (Bersama teman atau 

keluarga) 

12. Jarak Dari Tempat tinggal (X12) : yaitu jarak tempat tinggal responden dengan 

warnet Turbo. Skala yang digunakan yaitu interval dengan mengunakan 

satuan (kilometer) 

13. Jenis Paket (X13) : yaitu pilihan responden menggunakan paket jasa yang 

disediakan pihak warnet. Skala yang digunakan nominal yaitu . 1 (paket 1), 2. 

(Paket 2), 3. (paket 3), 4. (paket 4) 5. (Personal). 

14. Aplikasi Yang sering digunakan(X14): yaitu jenis aplikasi yang digunakan 

responden dalam menggunakan warnet yang bertujuan untuk menambah fitur 

bagi pihak warnet dalam menyediakan jasa bagi pelanggan. Skala yang 

digunakan yaitu nominal. 

Tabel 4.1 Devinisi Operasional Variabel Untuk Jenis Variabel Alasan 

Menggunakan Warnet 

No Dimensi Variabel Skala (Ordinal) 

X15 Budaya Kebutuhan Informasi 1 2 3 4 

X16  Tren Masa Kini 1 2 3 4 

X17 Sosial Iklan Di TV 1 2 3 4 

X18  Bujukan Teman 1 2 3 4 

X19  Pendapat Keluarga 1 2 3 4 

X20  Menunjukan Kesuksesan 1 2 3 4 

X21  Meningkatkan Status Sosial 1 2 3 4 

X22 Pribadi Memainkan peran penting dalam 

Keseharian 
1 2 3 4 

X23  Menggunakan karena ingin mencoba 1 2 3 4 

X24 Psikologi Memiliki tempat yang menarik 1 2 3 4 

X25  Fitur yang tersedia sesuai kebutuhan 1 2 3 4 

X26  Memiliki Kualitas Yang baik 1 2 3 4 

X27  Tertarik Mencoba 1 2 3 4 

 

Skala yang digunakan dengan pilihan sebagai berikut: 
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1. Sangat tidak setuju 

2. Kurang setuju 

3. Setuju 

4. Sangat setuju 

 
4.4 Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel merupakan suatu proses dan penentuan jenis 

sampel serta perhitungan besarnya sampel yang akan menjadi subjek atau objek 

penelitian (Sugiyono, 2007). Teknik penarikan quota sampel (sampling 

Purposive) yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Teknik sampling purposive adalah bentuk dari teknik pengambilan 

nonprobabilitysampling yang mana bentuk dari sampel distratifikasikan secara 

proposional, namun tidak dipilih secara acak melainkan secara kebetulan. Adapun 

jumlah sampel yang akan diambil ditentukan selama 2 minggu atau 14 hari.  

 

4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa valid suatu item 

pertanyaan yang mengukur variabel yang diteliti. Untuk mengetahui validitas 

suatu item pertanyaan digunakan teknik korelasi Pearson Product Momen  yaitu 

dengan cara melakukan korelasi antar skor masing-masing item pertanyaan 

dengan skor totalnya. Suatu item pertanyaan dikatakan valid bila skor item 

pertanyaan tersebut berkorelasi  secara signifikan dengan skor total. 

Uji reliabilitas dilakukan setelah data yang terkumpul telah dinyatakan 

valid dalam uji validitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat konsistensi item pertanyaan pada kuisioner, jika alat ukur kuesioner 

tersebut digunakan kembali dan memperoleh hasil yang cukup konsisten. Uji 

reliabilitas yang digunakan adalah reliabel alpha yang dihitung dengan 

menggunakan alat bantu software SPSS 19. 
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4.6 Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berasal dari penyebaran 

kuisioner dan  yang menjadi respondennya adalah pelanggan warnet Turbo.Net 

yang merupakan masyarakat Yogyakarta. Yang menggunakan jasa warnet 

turbo.Net. Jumlah Kuisioner kembali adalah sebanyak 101 kuisioner yang terdiri 

dari 28 butir item pertanyaan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1.  

 

4.7 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kelompok. Mengelompokkan pengguna pelanggan warnet dalam hal ini 

warnet Turbo.Net. Pengolahan data menggunakan alat bantu program SPSS 19 

untuk melakukan analisis kelompok. 
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4.8Diagram Alir Metode Penelitian 
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 Gambar 4.1.Diagram Alir Langkah-langkah Penelitian

Kesimpulan Dan Saran 

Analisis Data 

1. Deskriptif 

2. Standarisasi 

3. Memilih ukuran kesamaan 

4. Uji Asumsi (multikolinearitas) 

5. Memilih Prosedur Pengklasteran 

6. Penentuan banyak klaster 

7. Interpretasi profil dan Validasi Klaster 

 

Pengumpulan Data 

Uji Validitas dan 

Reliabilitas 

Persiapan Kuisioner 

Identifikasi Dan Penentuan Atribut yang akan diteliti 

Penentuan Populasi/ Sampel Penelitian 

Penentuan Tujuan Penelitian 

Identivikasi dan Perumusan Masalah 

Mulai 

Selesai 


