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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan dilakukan dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode penelitian 

yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang 

berlangsung pada saat ini atau disaat yang lampau. Penelitian ini tidak 

mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi 

menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Penggambaran kondisi bisa 

individual atau kelompok dan menggunakan angka-angka.   

Penelitian kuantitatif yaitu metodologi kuantitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data berupa angka-angka dan umumnya 

dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif.Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan teknik angket 

(kuesioner), observasi dan dokumentasi. Metode survei adalah metode riset 

dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. 

Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang 

dianggap mewakili populasi tertentu.  Penelitian ini menitik beratkan pada 

Persepsi Humas PT. Telkom Pekanbaru dalam Meningkatkan Pelayanan 

Prima terhadap Pelanggan Indihome. 

B. Lokasi dan waktu penelitian 

 

Lokasi Penelitian ini dilakukan di PT. Telkom Pekanbaru yang 

beralamat di Jl. Jend sudirman No. 199 kota Pekanbaru. Jadwal Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Juli sampai Desember 2016. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda yang ada 

di sekitar kita. Hadari Nawawi menjelaskan bahwa dilihat dari penentuan 

sumber data, maka populasi dapat dibedaka menjadi populasi terbatas dan 

populasi tak terhingga. 

a. Populasi terbatas, yaitu populasi yang memiliki sumber data yang                

jelas batas-batasnya secara kuantitatif 

b. Populasi tak terhingga, yaitu populasi yang memiliki sumber data 

yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif. Oleh 

karenanya, luas populasi tak terhingga dan hanya dapat dijelaskan 

secara kualitatif.  

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 60 pelanggan.
38

 

Pelanggan yang aktif dan terus berlangganan dengan PT. Telkom adalah 

perusahan ataupun instansi yang berada di Pekanbaru. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.
39

 Memperhatikan pernyataan dari populasi tersebut, 

karena jumlah populasi  lebih dari 60 pelanggan, maka penerikan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan Proposional sampling. Proposional 

Sampling digunakan untuk populasi yang menunjukkan sifat berstrata, 

yang terpenting dari teknik ini ialah penggunaan perwakilan yang 

                                                             
38

 Kepolisian Daerah Riau. 2016. Laporan Kekuatan DSP RILL Personel Polda Riau 

Perpangkat Kondisi Per: Januari S/D Maret 2016.Bidang Bimbingan Masyarakat. 
39

 Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). Bandung:Alfabeta.2009. 
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berimbang.
40

 maka dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan 

rumus dari taro yamane atau slovin. Rumusnya adalah : 

  
 

      
 

Keterangan : 

n  : ukuran sampel 

N : ukuran populasi 

e  : kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampe yang 

dapat di tolerir,misalnya 10%. Jadi dari anggota populasi yang diambil 

sebagai sampel adalah : 

12 


Nd

N
n  

1)01.0(60

60


n

  

6,1

60
n

 

    = 37.5 atau 38 orang 

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 38 orang 

dan presisi yang ditetapkan atau tingkat signifikansi 0,1 atau 10%, maka 

besarnya sampel pada penelitian ini adalah : 37.5 dibulatkan menjadi 38. 

Jadi, jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 38 

responden.  

 

A. Teknik Pengumpulan Data 

Sehubungan dengan masalah penelitian, maka karakter populasi dan 

sampel ini menggunakan teknik data kuesioner dan wawancara yang 

dilakukan secara bersama- sama dengan penjelasan, bahwa semua data utama 

                                                             
40
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dalam penelitian ini menggunakan koesioner. Namun apabila ada beberapa hal 

yang membutuhkan penjelasan sumber data secara khusus, maka 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. 

1. Kuesioner 

Kuesioner yaitu serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun 

secara sitematis, kemudian diberikan untuk diisi oleh responden. 

Komunikasi” kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh 

responden. Tujuan dari penyebaran kuesioner adalah mencari informasi 

yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa 

khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan 

kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Bentuk angket yang 

digunakan adalah angket langsung tertutup, yaitu angket yang dirancang 

sedemikian rupa untuk merekam data tentang keadaan yang dialami 

responden sendiri, kemudian semua alternatif jawaban yang harus dijawab 

responden telah tertera dalam angket tersebut. Responden cukup 

memberikan jawaban dari pertanyaan yang menurutnya sesuai dengan 

realitas yang dialaminya. Koesioner di tujukan pada pelanggan PT. 

Telkom. 

Instrumen penelitian menggunakan koesioner yang dimana 

menggunakan skala likert dalam  menyusun instrumen. Skala likert 

digunakan untuk menggukur sikap seseorang tentang suatu objek sikap. 

Objek sikap ini biasanya telah ditentukan secara spesifik dan sistematis 

oleh peneliti. Indikator – indikator dari variabel sikap terhadap objek 

merupakan titik tolak dalam membuat pertanyaan atau pernyataaan yang 

harus diisi oleh respoden. Setiap pertanyaan atau pun pernyataan tersebut  

dihubungkan dengan jawaban respoden dengan ungkapan kata-kata 

dengan memiliki skor sebagai berikut : 

a. Sangat Setuju (SS)  mendapat skor  5 

b. Setuju (S)   mendapat skor  4  

c. Tidak Tahu (TT)  mendapat skor  3 

d. Tidak Setuju (TS)  mendapat skor  2 
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e. Sangat Tidak Setuju (STS) mendapat skor  1 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang sering 

digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Penelitian ini 

penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan perusahaan atau 

lembaga tersebut, baik itu foto-foto, arsip-arsip administrasi maupun 

benda yang berkaitan dengan Polda Riau. 

B. Uji Validasi dan Reliabilitas 

1.   Validasi  

Data yang baik adalah data yang sesuai dengan kenyataan 

sebenarnya, dan  data tersebut bersifat tetap dan dapat dipercaya. Data 

yang sesuai dengan keadaan sebenarnya disebut data valid. Dan data yang 

dapat dipercaya ialah data reliable. 

Rumus : 

 

 (  )  
 ∑   (∑ )(∑ )

√( ∑    (∑ ) ( ∑  )   (∑  ) )
 

Keterangan  

Rxy = koefisien kerelasi antar variabel 

∑   = jumlah skor variabel x 

∑   = jumlah skor variabel y 

N    = jumlah sampel 

2.   Reliabilitas  

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

ukuran yang dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, 

uji reliabilitas akan dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. 

Rumus : 

  
 

   
[  

∑   

   
] 
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 Keterangan : 

  r  = koefisien reliabilitas 

  N  = banyak pertanyaan 

  ∑    = total variasi pertanyaan 

  t  = total variasi 

Suatu variabel dapat dikatakan reliable,apabila hasil α = >0,60 = 

reliable dan hasil α < 0,60 = tidak reliable. 

 

C. Teknik Analisis Data 

Analisis ini untuk menganalisis data penelitian mengenai Persepsi 

Pelangan Indihome terhadap Pelayanan Prima PT. Telkom. Setelah data 

terkumpul, selanjutnya peneliti akan menganalisa data tersebut dengan 

menggunakan metode kuantitatif dan disajikan dalam bentuk persentase. 

Metode kuantitatif  adalah mengolah data dengan menggunakan angka-

angka.
41

 

Untuk menentukan persentase deskriptif digunakan rumus:
42

 

P =  
 

 
 x 100% 

Keterangan: 

P : Persentase Deskriptif 

F : Frekuensi yang diharapkan 

N : Jumlah nilai keseluruhan 

Analisis data yang di gunakan penulis dalam penelitian adalah dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Persepsi Sangat Baik  : 90% - 100% 

2. Persepsi Baik   : 70% - 89% 

3. Persepsi Cukup baik  : 50% - 69% 

4. Persepsi Kurang baik   : 30% - 49% 

5. Persepsi Tidak baik  : 10% - 29%  
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30 

D. Uji t 

Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikasi dari pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dan 

menganggap dependen yang lain konstan. Signifikansi p engaruh tersebut 

dapat diestimasi dengan membandingkan antara nilai t tabel dengan nilai t 

hitung. Apabila nilai t hitung lebih besar daripada t tabel maka variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen, sebaliknya 

jika nilai t hitung lebih kecil dari pada t tabel maka variabel independen secara 

individual tidak mempengaruhi variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


