
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek Penelitian 

Penelitian ini untuk pelanggan kantor pos dan dilakukan di Kantor Pos Sragen ( jalan 

Sukowati 193) 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data-data didapatkan melalui metode :   

1. Metode Observasi 

Yaitu metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan secara 

langsung pada obyek penelitian, yaitu Kantor Pos Sragen 

2. Metode Kuesioner 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan angket kepada 

pelanggan Kantor Pos, di mana dalam angket tersebut bersifat tertutup dan berisikan 

pertanyaan dan jawaban yang telah disediakan yang berkaitan dengan pelayanan 

yang telah diberikan. 

3. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka yaitu cara untuk mengumpulkan informasi lain dari penelitian 

lapangan, dapat berupa teori dasar yang berkaitan dengan metode yang digunakan, 

di mana inrformasi tersebut didapatkan dari buku dan jurnal penelitian yang 

berkaitan dan mendukung penelitian ini. 
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3.3. Kerangka Penelitian 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

 

3.4.Pengolahan Data 

3.4.1. Uji Kecukupan Data 

Uji Kecukupan data dilakukan untuk menetukan jumlah data (sampel) minimal yang harus 

diperoleh untuk dapat mewakili keseluruhan populasi sehingga hasil yang diperoleh bersifat 

obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Sampel minimal dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut :  
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Dengan :  

n  : Jumlah sampel 

p : Proporsi sebenarnya dari populasi 

SE  : Sampling Error (kesalahan sampling) 

Zα/2  : Faktor tingkat keyakinan 

 

Karena besarnya proporsi sampel p tidak diketahui, dan p(1-p) juga tidak diketahui, maka 

pengujian ini belum dapat dilakukan. Akan tetapi nilai p selalu diantara 0 hingga 1 dengan nilai p 

maksimum, maka : 

 ( )      –     

  ( )

  ( )
 = 1 – 2p 

  ( )

  ( )
  maksimal jika 

  ( )

  ( )
 = 0 

0 = 1- 2p 

-1 = -2p 

p = 0.5 

Harga maksimum f(p) adalah p(1-p)= 0,5(1-0,5) = 0,25 

Sampling Error yang digunakan adalah 10%, dengan tingkat kepercayaan 90% 
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Berdasarkan perhitungan di atas, maka telah didapat jumlah sampel minimal dalam penelitian ini 

adalah 68 sampel 

3.4.2. Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing 

butir pertanyaan dengan skor total yang diperoleh dari penjumlahan semua skor pertanyaan . 

Bila korelasi tersebut signifikan, maka alat ukur yang digunakan mempunyai validitas. 

Selanjutnya, dengan menggunakan angka kritis dari r tabel (tabel r product moment) dengan 

taraf signifikan 5% dan jumlah responden sebanyak 100 orang, jika koefisien korelasi yang 

diperoleh lebih besar dari r tabel maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid, sebaliknya jika 

koefisien korelasi yang diperoleh lebih kecil dari r tabel maka pertanyaan tersebut tidak valid 

(Christian,2013) 

Jenis Validitas antara lain : 

a) Validitas Isi 

validitas isi merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap kelayakan atau 

relevansi isi tes melalui analisis rasional oleh panel yang berkompeten atau melalui expert 

judgment. validitas isi terkait dengan analisis rasional terhadap domain yang hendak diukur 

untuk mengetahui keterwakilan instrumen dengan kemampuan yang hendak diukur. 

 

b) Validitas Konstruk 

validasi konstruk membuktikan apakah hasil pengukuran yang diperoleh melalui item-

item tes berkorelasi tinggi dengan konstruk teoritik yang mendasari penyusunan tes tersebut. 

 

c) Validitas Berdasarkan Kriteria 

Prosedur validasi berdasar kriteria (criterion-related validity), tes yang akan diestimasi 

validitas hasil ukurnya disebut sebagai predictor. Statistik yang digunakan dalam 

pendekatan validasi ini adalah statistik korelasi antara distribusi skor tes sebagai prediktor  
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3.4.3.Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan 

responden dapat dipercaya atau dapat diandalkan dengan menggunakan analisis Reliability 

melalui metode Cronbach Alpha, dimana suatu instrument dikatakan reliabel bila memiliki 

koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,60 atau lebih. (Aryani,2010) 

a) Reliabilitas Stabilitas 

Menyangkut usaha memperoleh nilai yang sama atau serupa untuk setiap orang atau 

setiap unit yang diukur setiap saat mengukurnya. Reliabilitas ini menyangkut 

penggunaan indicator yang sama, definisi operasional dan prosedur pengumpulan data 

setiap saat dan mengukurnya pada waktu yang berbeda. Untuk dapat memperoleh 

reliabilitas stailitas setiap kali unit diukur skornya harus sama atau hamper sama. 

 

b) Reliabilitas Ekivalen 

Menyangkut usaha memperoleh nilai relative yang sama dengan jenis ukuran yang 

berbeda pada waktu yang sama. Definisi Konseptual yang dipakai sama tetapi dengan 

satu atau lebih indicator yang berbeda, batasan-batasan operasional, peralatan 

pengumpulan data. 

3.5.Importance Performance Analysis (IPA) 

3.5.1 Analisis Tingkat Kesesuaian 

Analisis tingkat kesesuaian dapat dilihat dari nilai bagi antara skor tingkat kinerja dengan skor 

tingkat kepentingan. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut : 

     {
  

  
}        .................................................. 

Dengan : 

TKi : Tingkat kesesuaian responden 

Xi : Skor tingkat kinerja / kepuasan 
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Yi : Skor tingkat kepentingan 

 

Selanjutnya pada sumbu X akan diisi oleh skor tingkat kinerja dan sumbu Y diisi oleh skor 

tingkat kepentingan. Nilai skor setiap atribut tingkat kinerja dan tingkat kepentingan didapatkan 

dengan rumus sebagai berikut :    

  ̅̅̅   
∑  

 
 

  ̅   
∑   

 
 

Dengan :  

  ̅̅̅ : Skor rata-rata tingkat kinerja 

  ̅ : Skor rata-rata tingkat kepuasan konsumen 

N : Jumlah responden 

 

Pada metode Importance Performance Analysis digunakan diagram Kartesius yang dibagi 

menjadi empat bagian dan dibatasi oleh dua garis tegak lurus ( ̿ dan  ̿) di mana  ̿ merupakan 

rata-rata skor tingkat kinerja semua atribut yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan  ̿ 

merupakan rata-rata skor tingkat kepentingan semua atribut yang mempengaruhi pelanggan. 

Pembagian dalam diagram Kartesius didasarkan pada perpotongan dua baris tegak lurus  ̿ dan  ̿ 

dari rumus sebagai berikut :  

 ̿= 
∑  ̅ 
 
   

 
 

 ̿ = 
∑  ̅ 
 
   

 
 

Dengan :  

K  : Keseluruhan atribut yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 
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Selanjutnya yaitu hasil dari perhitungan rumus tersebut dimasukkan dalam empat bagian 

diagram Kartesius untuk mengetahui atribut-atribut apa saja yang dimasukkan dalam masing-

masing kuadran. 

3.6. Customer Satisfaction Index (CSI) 

Pada tahap ini data-data yang sudah terkumpul akan diolah menggunakan analisis Customer 

Satisfaction Index (CSI). Rismayana (2010), metode CSI meliputi tahap-tahap sebagai berikut :  

1. Menghitung Weighting Factor (WF), yaitu mengubah nilai kepentingan menjadi angka 

persentase dari total nilai modus tingkat kepentingan seluruh atribut yang diuji, sehingga 

diperoleh total WF 100%. 

2. Menghitung Weighted Score (WS), yaitu perkalian antara nilai modus tingkat kinerja masing-

masing atribut dengan WF masing-masing. 

3. Menghitung Weighted Total (WT), yaitu menjumlahkan WS dari semua atribut. 

4. Menghitung Satisfaction Index yaitu WT dibagi skala maksimal yang digunakan (dalam 

penelitian ini skala maksimal adalah 5) kemudian dikalikan 100%. 

 


