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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Desain Penelitian 

Sebuah penelitian haruslah memiliki metode atau cara bagaimana 

penelitian tersebut dilakukan. Hal ini menggambarkan seperti apa dan jenis 

penelitian yang akan dilakukan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan 

hipotesis yang sudah dirancang terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif eksplanasi dengan metode survey. Pendekatan 

kuantitatif adalah penelitian yang sarat dengan nuansa angka-angka dalam 

teknik pengumpulan data di lapangan (Ardianto, 2011, hlm. 47).  

Pendekatan kuantitatif eksplanasi digunakan oleh peneliti karena peneliti 

mencari besar pengaruh masing-masing sub variabel dari variabel X, sesuai 

penjelasan, penelitian eksplanasi dirancang untuk menentukan tingkat 

hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam suatu populasi. Melalui 

penelitian tersebut, kita dapat memastikan berapa besar hubungan antara 

variasi yang disebabkan oleh satu variabel lain (Ardianto, 2011, hlm. 51).  

Sugiyono (2013, hlm. 14) menjelaskan : 

Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan  

Sementara itu, metode survey digunakan untuk memudahkan peneliti 

mendapatkan hasil penelitian dengan terjun langsung ke lapangan, untuk 

mendapatkan data dari tempat yang menajdi objek penelitian, tetapi peneliti 

melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuisioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya 

(Sugiyono, 2013, hlm.12).  
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Metode tersebut digunakan untuk mencari jawaban dari hubungan kausal 

(sebab-akibat) antara variabel x dan variabel y, dimana hubungan tersebut dapat 

bersifat positif maupun negatif dan seberapa erat hubungan antar gejala 

tersebut. Adapun dalam penelitian ini akan dicari pengaruh variabel independen 

yaitu komunikasi interpersonal terhadap variabel dependen yaitu kepuasan 

pelanggan.  

3.2  Partisipan Penelitian  

Partisipan penelitian ini adalah pengguna Telkomsel usia 16 – 60 tahun. 

Pemilihan usia tersebut dikarenakan pelanggan Telkomsel yang menghubungi 

Caroline Officer 188 berasal dari beragam usia baik kalangan remaja, dewasa 

dan lanjut usia yang masih aktif menggunakan handphone. Akses layanan 188 

yang mudah dengan hanya menekan tombol 188 dari handphone lalu menekan 

dial dan langsung akan dipandu via mesin suara (veronica), menyebabkan 

semua kalangan usia dapat menjangkau layanan ini. Adapun pemilihan 

partisipan ini dikarenakan untuk mempermudah penelitian, sehingga data yang 

didapat pun akan valid dan hasilnya dapat sesuai dengan tujuan peneliti.  

Untuk melakukan penelitian, peneliti memilih lokasi di Taman Alun-Alun 

Bandung, karena melihat lokasi tersebut banyak dikunjungi oleh berbagai 

kalangan terutama keluarga, ibu-ibu yang melakukan pengajian rutin, 

mahasiswa, muda-mudi, yang berkumpul menikmati suasana Bandung, berfoto, 

atau sekedar beristirahat. Sehingga pencarian responden yang sesuai dengan 

kriteria dapat lebih mudah. 
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3.3  Populasi dan Sampel  

3.3.1  Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013, hlm. 

117). Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna Telkomsel di Kota 

Bandung yang sudah pernah menghubungi caroline officer 188. 

3.3.2  Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2013, hlm. 118). Sampel diambil dari populasi, jika 

populasi besar maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

sebagian populasi berdasarkan teknik sampling yang digunakan. Teknik 

sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2013, hlm. 118). 

Pencarian sample dalam penelitian ini menggunakan stratified random 

sampling yaitu cara mengambil sample dengan memperhatikan strata 

(tingkatan) di dalam populasi. Dalam stratified data sebelumnya dikelompokan 

ke dalam tingkatan-tingkatan tertentu, seperti : tingkatan tinggi, rendah, 

sedang/baik, jenjang pendidikan kemudian sample diambil dari tiap tingkatan 

tersebut (Sugiyono, 2013, hlm. 124). Pertimbangan ini meliputi kriteria yang 

ditentukan kepada responden, yaitu pengguna Telkomsel Kota Bandung yang 

pernah menghubungi caroline officer 188 usia 16 – 60 tahun. 

Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui secara pasti, karena 

setiap hari, bulan, dan  tahunnya data jumlah pengguna pelanggan Telkomsel 

area Kota Bandung yang menghubungi tentunya selalu berubah-ubah sesuai 
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situasi yang ada, tentunya saat terjadi gangguan jaringan, jumlah pelanggan 

yang menghubungi akan melonjak dibandingkan dalam keadaan yang normal, 

hal ini menyebabkan jumlah call per harinya tidak dapat diprediksi.  

Menurut Riduwan (2004, hlm. 66) mengungkapkan bahwa “teknik 

pengambilan sampel apabila populasinya tidak diketahui secara pasti, 

digunakan teknik sampling kemudahan. Berdasarkan sampling kemudahan ini, 

peneliti menyeleksi dengan menyaring kuisioner yang ada, apabila orang-orang 

tersebut diketahui”. Berdasarkan hal tersebut, rumus yang digunakan untuk 

menentukan sampel jika populasinya tidak diketahui secara pasti adalah rumus 

Unknown Populations:  

   n = [
𝑍𝛼/ 2𝜎

𝑒
]2 

Keterangan: 

n = Jumlah Sampel 

Za = ukuran timgkat kepercayaan a= 0,05 (tingkat kepercayaan 95% berarti 

Z0,05 =1,96 

σ = Standar Deviasi 

e = Standart error atau kesalahan yang dapat ditoleransi (5% = 0,05) 

 

Perhitungan: 

n = [
𝑍𝛼/ 2𝜎

𝑒
]2 

n = [
(1,96).(0,25)

0,05
]2 

n = 96,04 
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Berdasarkan perhitungan sampel tersebut peneliti yakin dengan tingkat 

kepercayaan 95% bahwa sampel random berukuran 96,04. Melihat hasil 

tersebut maka untuk memudahkan perhitungan data, peneliti membulatkan 

jumlah sampel menjadi 100 orang dengan memberikan selisih estimasi kurang 

dari 0,05%. 

3.4  Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yang terdiri dari tiga 

jenis teknik pengumpulan data yang diungkapkan oleh Ardianto (2011, hlm. 

162-167) yaitu: 

Dalam penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah 

angket, sedangkan wawancara dan documenter adalah teknik penungjang 

saja. 

a. Angket atau kuisioner merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan 

yang disusun secara sistematis, untuk diisi oleh responden. Angket 

dan kuesioner dalam penelitian ini menjawab ketiga rumusan 

penelitian ini. 

b. Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dan responden atau orang yang diwawancarai, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara 

dilakukan saat pra observasi penelitian untuk menemukan masalah 

ynag melatarbelakangi penelitian ini. 

c. Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data 

historis. Dokumentasi digunakan dalam penelitian sebagai referensi 

dalam proses pengolahan data.  

Ketiga metode ini dilakukan peneliti untuk melengkapi data-data yang 

diperlukan dalam penelitian. Angket atau kuisioner merupakan serangkaian 

atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, untuk diisi oleh 

responden. Setelah diisi, angket dikembalikan kepada peneliti. Angket terdiri 

dari angket langsung tertutup, angket tak langsung tertutup, dan angket tak 

langsung terbuka. Angket langsung tertutup adalah angket yang dirancang 
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sedemikian rupa untuk merekam data tentang keadaan yang dialami oleh 

responden (Ardianto, 2011, hlm. 162) 

Angket atau kuisioner yang digunakan oleh peneliti adalah kuisioner 

tertutup yang berisi pertanyaan-pertanyaan disertai pilihan jawaban. Jawaban 

yang terdapat dalam kuesioner tersebut menggunakan skala pengukuran 

Numerikal. Skala numerical (numerical scale) mirip dengan skala diferensial 

semantic, dengan perbedaan dalam hal nomor pada skala 5 titik atau 7 titik 

disediakan, dengan kata sifat berkutub dua pada ujung keduanya. Ini juga 

merupakan skala interval, skala interval tidak hanya peringkat, tetapi juga 

memberi kita informasi mengenai besarnya perbedaan variabel. (Sekaran, 2006, 

hlm. 132) 

Skala numerical ini yang dalam buku Simamora (dalam Putri, 2013, hlm. 

10) disebut dengan skala Semantic Defferensial. Menurut Simamora 

mengatakan bahwa dalam pemakaian skala diferensial semantic ada beberapa 

ketentuan yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1. Orientasi kutub kanan dan kiri dibuat beragam. Artinya jangan dibuat 

orientasi yang sama pada kutub yang sama, misalnya kutub kiri melalui 

negatif, dan kutub kanan melalui positif. 

2. Jumlah skala dibuat ganjil, misalnya 3,5,7,9 dan seterusnya. Tidak ada 

ketentuan jumlah skala yang paling tepat. Namun, perlu dipertimbangkan 

bahwa semakin banyak jumlah skala, respom responden akan semakin 

terwakili. Namun di sisi lain responden akan semakin sulit menentukan 

skala yang tepat.  

 

Berikut ini adalah contoh alternatif jawaban kuesioner dengan 

menggunakan skala numerik dengan skala 5 titik : 
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Tabel 3.1 

Jawaban Skala Numerik 

 

 

Sumber: Olahan peneliti, 2016 

 

Nilai-nilai tersebut direpresentasikan ke dalam berbagai alternatif 

jawaban yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 

 

Tabel 3.2 

Alternatif Jawaban Skala Numerikal 

 Nilai Alternatif Jawaban 

Positif 5 Sangat jelas, sangat lengkap, sangat 

setuju, mudah dipahami, sangat tepat, 

sangat menarik. 

 
4 Jelas, lengkap, setuju, dipahami, tepat, 

menarik. 

 

3 Cukup jelas, cukup lengkap, cukup setuju, 

cukup dipahami, cukup tepat, cukup 

menarik. 

 
2 Tidak jelas, tidak lengkap, tidak setuju, 

tidak dipahami, tidak tepat, tidak menarik. 

Negatif 

1 Sangat tidak jelas, sangat tidak lengkap, 

sangat tidak setuju, sangat tidak dipahami, 

sangat tidak tepat, sangat tidak menarik. 

 

Sumber: Modifikasi dari pedoman konfigurasi skala (Malhotra dalam Putri, 2013, 

hlm. 11) 

 

5 4 3 2 1  

 

( 

(–)  (+)  
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3.5  Operasionalisasi Variabel 

Hasil interpretasi peneliti tentang teori harus dirincikan agar dapat 

diketahui indikator-indikator yang akan digambarkan dalam operasionalisasi 

variabel. Kusnendi (2008, hlm. 93) mengungkapkan bahwa, “Tahap ini dalam 

proses penelitian kuantitatif berfungsi sebagai mata rantai (link) yang 

menghubungkan antara pola pikir deduktif ke arah pola pikir induktif. Melalui 

operasionalisasi variabel, hipotesis penelitian ditransformasikan menjadi data”. 

Penelitian ini membahas variabel pengaruh komunikasi interpersonal 

sebagai variabel independen (variabel X) yang meliputi respect (X1), emphaty 

(X2), ability (X3), clarity (X4), dan humble (X5) lalu kepuasan pelanggan 

sebagai variabel dependen (variabel Y). penjelasan dua variabel tersebut agar 

lebih jelas disajikan di dalam operasional variabel yang sebagaimana diringkas 

pada Tabel Operasionalisasi Variabel 3.3. 

Tabel 3.3 

Tabel Operasionalisasi Variabel  

 

Variabel/  

Sub 

Variabel 

 

Konsep Variabel 

dan Sub 

Variabel 

 

 

Indikator 

 

Ukuran 

 

Skala 

 

 

No 

Item 

 

Komunikasi 

Interpersonal 

(X) 

 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar-perorangan yang 

bersifat pribadi baik yang terjadi secara langsung (tanpa medium) 

maupun tidak langsung (melalui medium). Terdapat lima hukum 

komunikasi yang efektif yaitu: Respect, Emphaty, Audible, Clarity, 

dan Humble (Suranto AW, 2011, hlm. 77)  

 



62 
 

 
Aida Nur Hidayah, 2017 
PENGARUH KOMUNIKASI INTERPERSONAL CUSTOMER CARE by ONLINE (CAROLINE) 188 TERHADAP 
KEPUASAN PELANGGAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

Sikap 

Menghargai 

(Respect) X1 

 

 

Sikap saling 

menghargai dan 

menghormati, 

akan membangun 

kerjasama yang 

menghasilkan 

sinergi untuk 

meningkatkan 

efektifitas 

komunikasi. 

(Suranto AW, 

2011, hlm. 80) 

ffffff 

 

Sopan - Santun 

 

 

 

 

Tingkat 

kemampuan 

menerapkan 

sopan-santun 

kepada 

pelanggan 

 

Interval 

 

 

1  

 

Penghormatan 

diri  

 

Tingkat 

kemampuan 

menghormati 

pelanggan  

 

 

Interval 
 

2-3 

 

 

Penghargaan 

Diri 

 

 

 

Tingkat 

kemampuan 

menghargai 

pelanggan  

 

 

Interval 

 

 

 4-5 

 

Empati 

X2 

 

Kemampuan 

untuk 

menempatkan 

diri kita pada 

situasi atau 

kondisi yang 

dihadapi oleh 

orang lain, 

sehingga kita ikut 

larut dan 

merasakan 

dengan apa yang 

dirasakan oleh 

orang lain 

(Suranto AW, 

2011, hlm. 80) 

 

 

Kemampuan 

mendengarkan 

 

 

Tingkat 

kemampuan 

mendengarkan 

pelanggan 

 

Interval 

 

6 – 8 

 

Kemampuan 

menempatkan 

diri 

 

Tingkat 

kemampuan 

menempatkan 

diri dengan 

pelanggan 

 

Interval 

 

9 

 

Kemampuan 

memahami  

 

Tingkat 

kemampuan 

memahami 

pelanggan 

 

Interval  

 

10 -  

11 

 

Audible 

X3 

 

Pesan yang 

disampaikan oleh 

 

Kejelasan 

suara 

 

Tingkat 

Kejelasan 

 

Interval 

 

12 - 

13 
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komunikator 

dapat 

didengarkan atau 

dimengerti 

dengan baik 

(Suranto AW, 

2011, hlm. 80) 

 Suara 

 

Kestabilan 

tempo suara 

 

Tingkat 

kestabilan 

tempo suara 

 

Interval 

 

14 - 

16 

 

Clarity 

X4 

 

Kejelasan pesan 

sangat penting 

untuk 

meminimalisir 

terjadinya multi 

interpretasi atau 

penafsiran yang 

berbeda. Clarity 

dapat pula berarti 

keterbukaan dan 

transparasi. 

(Suranto AW, 

2011, hlm. 80) 

 

Kejelasan 

makna 

 

 

Tingkat 

kejelasan 

makna 

 

Interval 

 

17 - 

19 

 

Keterbukaan 

informasi  

 

Tingkat 

keterbukaan 

informasi 

kepada 

pelanggan  

 

Interval 

 

20 - 

21 

 

Humble 

 

 

Membangun 

komunikasi 

interpersonal 

dengan rendah 

hati tidak 

sombong dan 

memandang 

rendah orang 

lain, berani 

mengakui 

kesalahan, rela 

memaafkan, 

lemah lembut dan 

penuh 

pengendalian 

diri, serta 

mengutamakan 

kepentingan yang 

lebih besar 

(Suranto AW, 

2011, hlm. 80) 

 

Keramahan  

 

Tingkat 

keramahan 

kepada 

pelanggan 

 

 

Interval 

 

22 - 

24 

 

Kerendahan 

hati 

 

Tingkat 

kerendahan 

hati kepada 

pelanggan 

 

Interval 

 

25 - 

27 
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Kepuasan 

Pelanggan  

(Y) 

 

Kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan setelah 

membandingkan pelayanan yang dirasakan (perceived performance) 

dengan harapan (expectation). Memuaskan pelanggan melalui produk 

dan layanan pelanggan, berarti memberikan kepuasan pelanggan 

jangka panjang. (Kotler dan Amstrong, 2009, hlm. 164) 

 

 

Quality 

Service  

 

 

Kualitas 

pelayanan 

berkaitan dengan 

kemampuan 

sebuah organisasi 

untuk memenuhi 

atau melebihi 

harapan 

konsumen 

melalui 

pelayanan. 

Pelayanan secara 

umum adalah 

rasa 

menyenangkan 

yang diberikan 

kepada orang lain 

disertai kemudah-

kemudahan dan 

memenuhi segala 

kebutuhan 

mereka. 

(Parasuraman 

dalam Lovelock, 

2011, hlm. 406) 

 

Tangibility 

(Bukti Fisik ) 

 

Tingkat 

teknologi 

pelayanan 

yang dimiliki 

Telkomsel 

 

Interval 

 

28 

 

Realibility 

(Kehandalan) 

 

Tingkat 

pelayanan 

yang diberikan 

 

Interval  

 

29 - 

30 

 

Tingkat 

complain 

handling CO 

 

Interval  

 

31 

 

Tingkat 

kepuasan 

terhadap jam 

operasional 

CO 

 

Interval 

 

32 

 

Responsiveness 

( daya tanggap) 

 

Tingkat 

kepuasan 

terhadap 

durasi 

pembicaraan  

 

 

 

Interval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 - 

34 
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Price 

 

 

Harga yang 

relative murah 

akan 

memberikan 

nilai lebih 

tinggi kepada 

konsumennya 

Sabir et al 

(2014, hlm. 

871) 

 

Biaya 

 

Tingkat 

kepuasan 

terhadap biaya 

menghubungi 

CO  

 

Interval 

 

35 

 

Convinience 

 

Pelanggan 

diberikan 

kemudahan atau 

tidak perlu 

membuang waktu 

untuk 

mendapatkan 

pelayanan suatu 

produk atau jasa, 

cenderung puas 

terhadap produk 

atau jasa tersebut. 

Sabir et al (2014, 

hlm. 871) 

 

Kemudahan 

 

Tingkat 

kepuasan 

terhadap 

kemudahan 

menghubungi 

CO  

 

 

 

Interval 

 

35 - 

40 

Sumber: Olahan Peneliti (2017) 
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3.6 Pengujian Instrumen Penelitian 

Pengujian intrumen penelitian digunakan untuk menguji kualitas 

instrument penelitian apakah telah memenuhi syarat alat ukur yang baik atau 

malah sebaliknya yaitu tidak sesuai dengan metode penelitian. Sebagaimana 

dirancang dalam operasional variabel, data-data yang terkumpul dari hasil 

kuesioner dianalisis kebenarannya melalui uji validitas dan reliabilitas agar 

hasil penelitan tidak bias dan tidak diragukan kebenarannya. 

 

3.6.1. Uji Validitas  

Menurut Suharsimi, “Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan 

tingkat-tingkat kevalidan atau keshahihan suatu instrumen. Suatu instrument 

yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrument 

yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.” (Arikunto, 2013, hlm. 

211). 

Dalam praktik penelitian, dari sekian metode yang ada pada umumnya 

para peneliti biasa menggunakan korelasi item total dikoreksi (corrected item-

total correlation, ritd) sebagai statistic uji validitas. Koefisien korelasi item total 

dikoreksi digunakan jika jumlah item yang diuji relative kecil, yaitu kurang dari 

30 (Kusnendi, 2008, hlm.95). Alasannya adalah, dengan jumlah item kurang 

dari 30 dan uji validitas digunakan koefisien korelasi item total, hasilnya 

diperoleh besaran koefisien korelasi yang cenderung over estimate. Hal tersebut 

dimungkinkan terjadi karena pengaruh spurious overlap, yaitu adanya tumpang 

tindih atau pengaruh kontribusi masing-masing skor item terhadap jumlah skor 

total. Untuk menghilangkan efek spurious overlap maka koefisien korelasi item 

total perlu dikoreksi dengan nilai simpangan baku (standard deviation) skor 

item dan skor total. Karena itu, koefisien korelasi item total dikoreksi (ritd) 

didefinisikan sebagai berikut :   

ri-itd = 
𝑟𝑖𝑋 (𝑆𝑥)−𝑠𝑖

√[(Sx)2 + (Si)2 – 2 (riX)(Si)(Sx)]
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di mana : 

rix  = koefisien korelasi item total 

Si  = simpangan baku skor setiap item pertanyaan 

SX = simpangan baku skor total 

(Kusnendi, 2008, hlm. 95 ) 

 

Untuk menentukan item mana yang memiliki validitas yang memadai, 

para ahli menetapkan patokan besaran koefisien korelasi item total dikoreksi 

sebesar 0,25 atau 0,30 sebagai batas minimal valid tidak nya sebuah item. 

Artinya, semua item pertanyaan atau pernyataan yang memiliki koefisein 

korelasi item total dikoreksi sama atau lebih besar dari 0,25 atau 0,30 

diindikasikan memiliki validitas internal yang memadai, dan kurang dari 0,25 

atau 0,30 diindikasikan item tersebut tidak valid. Dalam praktek penelitian, 

perlakuan terhadap pertanyaan yang tidak memenuhi syarat validitas biasanya 

didrop dari kuisioner penelitian. Artinya, item yang tidak valid tersebut tidak 

diikut sertakan dalam analisis data selanjutnya.  

 

3.6.2  Uji Reliabilitas 

Selain dengan menggunakan uji validitas, item soal pada instrument 

penelitian ini diuji dengan menggunakan uji reabilitas. Pengujian ini dilakukan 

untuk melihat apakah item soal dapat dipercaya atau tidak. Disamping itu, 

pengujian ini digunakan untuk melihat apakah item soal dapat diuji kapanpun 

dan dimanapun. Pengujian reabilitas ini menggunakan , penelitian ini 

menggunakan rumus alpha dari Cronbach yaitu: 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘−1
] [1 −

∑ 𝜎𝑛
2

𝜎𝑡
2 ]     (Arikunto, 2013, hlm. 239) 

Dimana: 

r11 = Reliabilitas Instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ 𝜎𝑛
2 =  Jumlah varians butir 

𝜎𝑡
2  = Varians Total 
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Untuk melihat signifikansi reliabilitasnya dilakukan dengan 

mendistribusikan rumus student t, yaitu:  

𝑡ℎ𝑖𝑡 =  
𝑟𝑥𝑦√(𝑛 − 2)

√1 − 𝑟2
 

Dengan kriteria: Jika thitung > ttabel maka instrument penelitian reliable dan 

signifikan, tetapi ketika thitung < ttabel maka instrument penelitian tidak reliable. 

 

Tabel 3. 1 

Ringkasan Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Penelitian  

No. Variabel Kuesioner No. Item 

No. item 

Tidak 

Valid* 

Koefisien 

Alpha** 
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Sumber: Lampiran 4 

*Koefisien item total dikoreksi < 0,30 

** Pengujian dilakukan setelah item yang tidak valid didrop 

 

  

Merujuk pada Tabel 3.4 diperoleh informasi objektif bahwa: 

1. Semua item berjumlah 40 pada kuesioner dinyatakan valid sehingga tidak 

ada item yang di keluarkan dari kuesioner.  

2. Variabel komunikasi interpersonal dengan skala Respect, Empati, 

Audible, Clarity, Humble, dan skala kepuasan pelanggan memiliki tingkat 

realibilitas yang memadai (Cα > 0,70). Karena itu dapat disimpulkan 

bahwa : 

 

1. 

 

Komunikasi 

Interpersonal 

 

Skala Respect 

 

 

1 – 5 

 

** 

 

0,932 

2.  Skala Empati 

 

6 – 11 ** 0,892 

3.  Skala Audible 

 

12 – 16 ** 0,937 

4.  Skala Clarity 

 

17 – 21 ** 0,955 

5.  Skala Humble 

 

22 – 27 ** 0,953 

6.  Kepuasan 

Pelanggan 

Skala Kepuasan 

Pelanggan 

 

28 – 40 ** 0,970 
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a. Skor variabel komunikasi interpersonal komposit dari skor item 1 – 

5 pada skala respect. 

b. Skor skala audible merupakan komposit dari item 6 – 11.  

c. Skor skala empati merupakan komposit dari skor item  12 – 16. 

d. Skor skala clarity merupakan komposit dari skor item 17 -  21  

e. Skor pada skala humble  merupakan komposit dari skor  item 22 – 

27 

f. Sedangkan variabel kepuasan pelanggan merupakan komposit dari 

skala kepuasan pelanggan pada  item 28 – 40. 

3. Hasil tabulasi data set penelitian final setelah uji validitas dan reliabilitas 

diringkas dalam Lampiran 4. 

 

3.7  Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penelitian dari mulai pra hingga pasca penelitian. Menurut Arikunto (2010, 

hlm. 61) langkah-langkah penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Memilih masalah 

2. Studi pendahuluan 

3. Merumuskan masalah 

4. Merumuskan anggapan dasar  

a. Merumuskan hipotesis 

5. Memilih pendekatan  

6. Menentukan variabel 

a. Dan sumber data 

7. Menentukan dan menyusun instrument 

8. Mengumpulkan data  

9. Analisis data  

10. Menarik kesimpulan  
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11. Menulis laporan  

Langkah ke-1 sampai dengan ke-6 merupakan kegiatan pembuatan 

rancangan penelitian. Langkah ke-7 sampai dengan ke-10 merupakan 

pelaksanaan penelitian, dan langkah terakhir sama dengan pembuatan laporan 

penelitian. Untuk lebih jelas dapat dilihat bagan arus kegiatan penelitian pada 

Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Bagan Arus Kegiatan Penelitian 

Sumber : Suharsimi Arikunto (2010, hlm. 62) 

3.8  Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

3.8.1  Teknik Analisis Data 

3.8.1.1 Statistika Deskriptif  

Statistiska deskriptif yaitu suatu analisis yang paling mendasar untuk 

menggambarkan data secara umum. Analisis Data yang dilakukan meliputi : 

Memilih Masalah 
Studi 

Pendahuluan 

Merumuskan 

Masalah 

Merumuskan 

Anggapan Dasar 

Merumuskan 

Hipotesis 

Memilih Pendekatan 

(Kuantitatif) 

Menentukan 

Variabel 

Menentukan 

Sumber Data 

Menentukan dan Menyusun Instrumen 

Mengumpulkan Data/Survei Lapangan 

Analisis Data 

Menarik Kesimpulan 
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menetukan kriteria kategorisasi, menghitung nilai statistic deskriptif,dan 

mendeskripsikan variable (Kusnendi, 2017, hlm. 6). 

1. Kriteria Kategorisasi 

X > ( µ + 1,0σ)   : Tinggi 

( µ - 1,0σ) ≤ X ≤ ( µ + 1,0σ) : Moderat / Sedang 

X < ( µ - 1,0σ)  : Rendah 

Dimana :  

X = Skor Empiris 

µ = rata-rata teoritis = (skor min + skor maks)/ 2 

σ =  simpangan baku teoritis = (skor maks – skor min)/ 6 

2. Distribusi Frekuensi 

Merubah data variable menjadi data ordinal, dengan ketentuan : 

Tabel 3.5 

Kategori Variabel Distribusi Frekuensi 

Kategori Nilai 

Tinggi 3 

Moderat  2 

Rendah  1 

  Sumber: (Kusnendi, 2017, hlm. 6). 

 

3.8.1.2  Analisis Regresi Multipel (ARM) 

Jenis data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah data interval. 

Dalam penelitian ini, menganalisis data akan menggunakan analisis regresi 

multiple (ARM). Analisis tersebut merupakan metode statistika multivariate 

dependensi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara beberapa 

variable (IV) dengan satu variable dependen (DV), mengetahui besarnya 

pengaruh IV terhadap DV, serta memprediksi nilai DV atas dasar nilai IV yang 

diketahui (Kusnendi, 2017, hlm.2) .  
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Penelitian ini menggunakan alat bantu program SPSS 16.0 for windows 

dengan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

  Unstandardized : Y= b0 + b1X1i + b2X2i+ b3X3i+ b4X4i+ b5X5i + e 

Standardized  : Y= β0 + β1X1i + β2X2i+ β3X3i+ β4X4i+ β5X5i + e 

Dimana: 

Y : Kepuasan Pelanggan 

βο : Konstanta regresi 

β1      : Koefisien regresi X 

X1i       : respect 

X2i        : empati 

X3i      : audible 

X4i        : clarity 

X5i        : humble 

e       : Standar error       

  

3.8.2  Pengujian Hipotesis 

3.8.2.1  Uji Normalitas 

Menurut Rohmana (2010, hlm. 20) uji signifikansi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen melalui uji t hanya akan valid jika 

residualyang kita dapatkan mempunyai distribusi normal.  

Salah satu cara termudah melihat normalitas residual adalah dengan 

melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan 

distribusi yang mendekati normal. 

3.8.2.2 Pengujian Secara Parsial (Uji-t) 

 

Menurut Rohmana (2010, hlm. 48) Uji t merupakan suatu prosedur yang 

mana hasil sampel dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan 
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hipotesis nul (H0). Keputusan untuk menerima atau menolak H0 dibuat 

berdasarkan nilai uji statistic yang diperoleh dari data. Uji t bertujuan untuk 

menguji tingkat signifikansi dari setiap variable bebas secara parsial terhadap 

variabel terikat. Dalam pengujian hipotesis melalui uji-t tingkat kesalahan yang 

digunakan peneliti adalah 5% atau 0,05% pada taraf signifikansi 95%. Secara 

sederhana t hitung dapat menggunakan rumus: 

Tbk =
𝑏𝑘

 √(𝑅𝐽𝐾𝑅𝑒𝑠) 𝐶𝑖𝑖𝐶
 ; 𝑑𝑏 = 𝑛 − 𝑘 −  1     

 (Kusnendi, 2017, hlm. 4) 

Kriteria keputusan menolak atau menerima H0, sbb: 

 Jika nilai t hitung > nilai t kritis, maka Ho ditolak atau menerima Ha artinya 

variabel itu signifikan. 

 Jika nilai t hitung < nilai t kritis, maka Ho diterima atau menolak Ha artinya 

variabel itu tidak signifikan 

3.8.2.3 Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian hipotesis secara keseluruhan merupakan penggabungan 

variabel X terhadap terhadap variabel terikat Y untuk diketahui berapa besar 

pengaruhnya. Langkah-langkah dalam uji F ini adalah sebagai berikut : 

Mencari F hitung dengan formula sebagai berikut : 

H0 : b1 = b2 = … = bk = 0 

H1 :  minimal ada sebuah b ≠ 0 

𝐹 =  
𝑅𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔

𝑅𝐽𝐾𝑅𝑒𝑠
   

(Kusnendi, 2017, hln.4) 

 

3.8.2.4  Koefisien Determinasi (R2) dan Adjusted R2 

 

 Adjusted R2 digunakan untuk mengevaluasi model terbaik. R2 bias 

terhadap jumlah independent variabel  yang dimasukkan kedalam model. 
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Setiap independent variabel ditambahkan kedalam model. R2 akan meningkat 

meskipun independent variabel tersebut secara statistic tidak signifikan 

mempengaruhi dependent variable. Adjusted R2 nilainya bisa naik atau turun 

apabila satu independent variable ditambahkan kedalam model. 

Koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus: 

R2= JKReg / JKTot 

Sedangkan adjusted R2 dapat dihitung menggunakan rumus :  

Adjusted R2 = 1 – [(JKRes / DBRes) / (JKTot / DBTot)] 

(Kusnendi, 2017, hlm.3) 

Dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika R2semakin mendekat ke angka 1, maka hubungan antara variabel 

bebas dengan variable terikat semakin dekat, atau dengan kata lain model 

tersebut dinilai baik. 

b. Jika R 2semakin menjauh ke angka 1, maka hubungan antara variabel 

bebas dengan variable terikat semakin jauh/tidak erat, atau dengan kata lain 

model tersebut dinilai kurang baik. 


