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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

dengan terjun langsung kelapangan untuk menggali data dan menggali permasalah 

yang diteliti. Adapun sifat penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Pada Objek  penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Pondok Alia 

yang terletak pada Jl. Melati No. 59 RT. 29. RW.03 Kec. Selat Kuala Kapuas 

Kalimantan Tengah. Tempat ini terletak di perempatan jalan, dengan lokasi 

strategis tepat dipinggiran jalan yang memberikan kemudahan para pengunjung 

untuk menuju. Citra warna khas ungu muda dan merah muda sebagai cat luar 

tempat tersebut memudahkan mata dan pikiran untuk mengingatnya. Selain itu, 

lokasi tempat perawatan kecantikan ini juga merupakan posisi yang strategis 

bertempat ditengah kota dimana terdapat arus lalu-lalang para pegawai kantor, 

para pelajar, dan yang sering melintasi tempat tersebut. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek dalam penelitian ini adalah sumber utama data penelitian, yaitu 

pihak yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek 

penelitian ini adalah konsumen pelayanan jasa perawatan kecantikan 

Pondok kecantikan Alia di Kuala Kapuas. 
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2. Objek  penelitian ini adalah pengaruh pelayanan jasa terhadap kepuasan 

konsumen  pada Pondok  Alia Kuala Kapuas. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek / subjek yang 

mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.
1
  Populasi dalam penelitian ini 

yaitu seluruh konsumen pondok Alia yang melakukan perawatan kecantikan.  

Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan tidak mengambil seluruh anggota 

populasi, melainkan hanya sebagian dari populasi.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
2
 Dalam penelitian ini tidak seluruh anggota populasi diambil, 

melainkan hanya sebagian dari populasi. Untuk menentukan ukuran sampel 

penelitian dari populasi tersebut dapat digunakan rumus 15 atau 20 kali variabel 

bebas yang terdapat pada buku Joseph F. Hair yang berjudul Multivariate Data 

Analysis, jadi akan di dapat hasil sebagai berikut: 

15 x 5 (jumlah variabel bebas) = 75 

Jadi, berdasarkan perhitunngan di atas diperoleh jumlah sampel yang dapat 

diguanakan dalam penelitian ini adalah 75 responden. Teknik pengambilan 

sampel adalah dengan menggunakan  Non-Probability Sampling,
3
 yaitu semua 
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YKPN. 1987), hlm. 103  



38 
 

elemen dalam populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih 

menjadi sampel. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi yang tidak diketahui. 

Metode pengambilan sampelnya menggunakan Accidental sampling, pengambilan 

sampel dilakukan dengan memilih responden agar dapat representative mewakili 

penelitian yang mana mengambil responden sebagai sampel berdasarkan 

kebetulan.  

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Identitas responden yang terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, 

pendidikan, dan pekerjaan. 

b. Data mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan jasa perawatan kecantikan pada Pondok Alia Kuala 

Kapuas yang berupa angket (kuisioner). 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah yang dikumpulkan secara langsung melalui 

kuesioner (angket) yang telah dijawab oleh responden serta informasi dari hasil 

wawancara secara lisan dengan pemilik dan karyawati jasa perawatan kecantikan 

Pondok Alia di Kuala Kapuas. Sedangkan data sekunder adalah data yang 

diperoleh secara tidak langsung  melalui referensi dan catatan – catatan yang 

tersedia. 
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E. Tehnik Pengumpulan Data 

   Metode Kuesioner 

Menurut Arikunto, kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan  

tentang  pribadinya,  atau  hal-hal  yang  ia  ketahui
4
.  Sehubungan dengan   

penelitian   ini,   maka   peneliti   menyebarkan   kuesioner   kepada konsumen  

pondok Alia yang terletak di Jl. Melati No. 59 RT.29 RW.03 Kecamatan Selat 

Kuala Kapuas Kalimantan Tengah. Metode kuesioner merupakan serangkaian 

atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian diberikan untuk 

diisi oleh responden. Adapun tipe pertanyaan kuesioner yang penulis gunakan 

adalah tipe struktur pertanyaan tertutup (closed-questionair). Struktur pertanyaan 

tertutup adalah pertanyaan yang jawabannya sudah tertentu atau tersusun, 

sehingga responden tidak diberi kesempatan untuk memberikan jawaban yang 

lain.
5
 

Setelah diisi, angket diberikan kembali atau dikembalikan kepeneliti
6
. 

Agar responden merasa dihargai, maka perlu memberikan surat pengantar. Hal-hal 

yang harus ada dalam surat pengantar adalah
7
: 

                                                             
4
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a. Nama dan alamat responden, lengkap dengan jabatan. 

b. Pengantar penyampaian angket. 

c. Tujuan mengadakan penelitian. 

d. Pentingnya penelitian dilakukan. 

e. Pentingnya responden dalam penelitian. 

f. Waktu dan tempat/alamat pengembalian angket. 

g. Ucapan terima kasih kepada responden. 

h. Nama jelas pengirim. 

i. Tanggal pengiriman.  

 

F. Desain Pengukuran 

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. 

Skala Likert adalah suatu skalapsikometrik yang umum digunakan dalam 

kuesioner, dan merupakan Skala yang paling banyak digunakan dalam riset 

berupa survei.
8
 Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena. Dalam Skala Likert 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator  tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item – item 

instrument yang berupa pertanyaan – pertanyaan. Dengan menggunakan skala 

Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi sub variabel, 

                                                                                                                                                                       
7
Arikunto,Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Praktek (Jakarta: Rineka Cipta Edisi 

RevisiV 2006), hlm.153 
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kemudian sub variabel dijabarkan lagi menjadi indikator – indikator  yang dapat 

diukur.
9
 

Jawaban setiap item instrument yang menggunakan Skala Likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat 

berupa kata – kata: 

SS  : Sangat Setuju 

ST  : Setuju 

TS  : Tidak Setuju 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

 

Skor untuk setiap jawaban pernyataan Positif 

Sangat Setuju   : 4 

Setuju    : 3 

Tidak Setuju   : 2 

Sangat TidakSetuju  : 1 

 

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data 

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik deskriptif-kuantitatif. Adapun langkah-langkah yang 

digunakan untuk menganalisa data yang telah didapat yaitu :  

1. Editing kuesioner, seperti rechek penulisan responden dan kelengkapan 

pengisian kuesioner. 

                                                             
9
Riduwan dan Sunarto.Pengantar STATISKA, (Bandung: ALFABETA, 2009). H. 21 
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2. Melakukan tabulasi kuesioner yang telah diedit 

3. Memasukkan data-data hasil kuesioner ke dalam program SPSS dalam 

bentuk tabulasi 

4. Validasi kuesioner dan uji Reliabilitasnya instrument 

5. Melakukan uji Regresi Linear berganda 

6. Melakukan uji hipotesa dengan menggunakan uji signifikansi simultan 

(uji F) dan uji signifikansi parsial (uji T). 

Analisis statistiknya menggunakan Regresi Linear berganda. Analisis ini 

dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari perubahan variabel 

independen terhadap variabel dependen. Perhitungan Regresi Linier Berganda 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS for windows. Pengujian 

hipotesisnya menggunakan uji signifikansi simultan (uji F) dan uji signifikansi 

parsial (uji T). 

 

H. Tahapan Penelitian 

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga siap 

dimunaqasahkan, ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1. Tahapan Pendahuluan  

Pada tahap ini penulis mempelajari secara langsung secara seksama yang 

akan diteliti dengan terjun langsung ke lapangan. Hasilnya kemudian dituangkan 

dalam sebuah desain operasional penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Kualitas Jasa Pelayanan Perawatan Kecantikan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Pada Pondok Kecantikan Alia  di Kuala Kapuas”. Untuk kesempurnaannya maka 
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dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk 

dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah disidangkan dan dinyatakan 

diterima dan keluarnya surat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I 

dan II, selanjutnya dikonsultasikan kembali untuk di adakan perbaikan seperlunya, 

lalu kemudian diseminarkan. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset, kemudian 

melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan angket, sehingga diperoleh 

data yang diperlukan. Untuk melakukan riset ini maka diperlukan waktu 1 (satu) 

hingga 2 (dua) bulan sesuai dengan surat perintah riset dari Fakultas Syariah IAIN 

Antasari Banjarmasin. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahap ini penulis mengolah data yang diperoleh berdasarkan teknik 

editing, kodefikasi, dan tabulasi yang kesemuanya dituangkan dalam laporan hasil 

penelitian.Untuk memperoleh kesimpulan mengenai permasalahan ini maka, 

dilakukan analisis secara kuantitatif. 

4. Tahapan Penyusunan Akhir (penyempurnaan) 

Pada tahap ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang 

telah diperoleh berdasarkan kepada sistematika penulisnya. Untuk 

kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen 

pembimbing I dan II, selanjutnya diadakan perbaikan-perbaikan dan 

penyempurnaan hingga di anggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis 

ilmiah  dalam bentuk skripsi yang siap untuk untuk dimunaqasahkan. 


