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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian meliputi kegiatan penetapan dan perumusan masalah, 

formulasi hipotesis, pengumpulan data atau fakta, penganalisisan fakta 

atau data dan membuat kesimpulan (dalam bentuk solusi atau jawaban) 

terhadap masalah untuk menentukan apakah sesuai dengan formulasi 

teoritik atau hipotesis yang diformulasi (Silalahi, 2015:4) 

Untuk penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif 

sebagai pendekatan penelitian, Emzir (2010:28) menyatakan bahwa 

pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang secara 

primer menggunakan paradigma postpositivist dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan (seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada 

variabel, hipotesis,dan pertanyaan spesifik, menggunakan pengukuran dan 

observasi serta pengujian teori), menggunakan strategi penelitian seperti 

eksperimen dan survey yang memerlukan data statistik. 

Alasan peneliti  melakukan penelitian dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif  adalah untuk mengetahui kepuasan pengunjung 

dengan variabel FESTPERF. Hasil dari penelitian ini diharapkan jika data 

yang disajikan dapat terukur secara akurat, dan memperoleh hubungan 

signifikan antara variabel yang diteliti. 
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B. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda/ orang yang 

menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian, atau yang hendak 

diselidiki di dalam kegiatan penelitian. Sifat keadaan yang dimaksud bisa 

berupa sifat, kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, 

pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan 

batin, dan bisa juga berupa proses (Kurniawan & Puspitaningtyas, 

2016:58). Pada penelitian ini yang akan dijadikan objek penelitian adalah 

kepuasan pengunjung yang datang pada acara Playlist Love Festival 2020 

pada tanggal 02 Februari 2020. 

 

C. Populasi dan Sampel 

A. Populasi 

Didefinisikan oleh Sugiyono (2018:148) bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Silalahi 

(2015:372) Populasi dapat berupa organisme, benda ,objek, peristiwa atau 

laporan dari mana sampel diambil untuk diukur.   

Populasi yang dipilih oleh peneliti pada penelitian ini yaitu 

pengunjung yang hadir pada  acara Playlist Love Festival 2020. 
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B. Sampel  

Sampel terkait dengan siapa yang akan disurvey. Peneliti harus 

terlebih dahulu menentukan apa tipe/data informasi yang dibutuhkan baru 

menentukan siapa yang memilikinya. Sampel adalah satu subset atau 

Sebagian elemen yang dipilih dengan cara tertentu dari populasi (Silalahi, 

2015:274).  

Pada penelitian ini, untuk mencari sampel peneliti mengacu pada  

tabel Isaac dan Michael sebagai berikut : 

TABEL 2   

UKURAN SAMPEL ISAAC DAN MICHAEL 
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Merujuk pada tabel Isaac dan Michael apabila populasi mencapai 

20000 dengan taraf kepercayaan 90% mencapai 267 responden. 

Dengan demikiran peneliti mengambil sampel sebanyak 267 

responden. 

C. Teknik Sampling 

Untuk penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan 

sampel yaitu non-probability sampling. Non-probability Sampling adalah 

teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama 

bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel 

(Sugiyono, 2018:154). Pada penelitian ini menggunakan quota sampling, 

menurut Kurniawan & Puspitaningtyas (2016:69) Quota sampling, 

merupakan teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang 

memiliki ciri-ciri tertentu sampai memenuhi kuota yang telah ditentukan. 

Pada penelitian menggunakan teknik quota sampling karena sampel dari 

populasi yang telah ditentukan penulis mempunyai ciri yaitu sampel 

merupakan pengunjung yang hadir pada Playlist Love Festival 2020 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengambilan Data 

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan 

penelitian. Data dalam penelitian menunjuk pada ukuran atau observasi 

aktual tentang hasil dari suatu investigasi survey (Silalahi, 2015:420) 

a. Penyebaran Kuesioner 
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Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila 

peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang 

bisa diharapkan responden. Selain itu kuesioner juga cocok digunakan bila 

jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas 

(Sugiyono, 2018:230). Penulis menyebarkan kepada 267 orang dengan 

google form melalui media sosial facebook, twitter dan instagram  dari 

Playlist Love Festival 2020. 

b. Wawancara  

Wawancara dalam penelitian survei dilakukan oleh peneliti dengan 

cara merekam jawaban atas pertanyaan yang diberikan ke responden. 

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden dengan pedoman 

wawancara, mendengarkan atas jawaban, mengamati perilaku dan 

merekam semua respon dari survei (Creswell 2012). Dalam penelitian 

ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak Djojokarsono Group 

selaku penyelenggara acara Playlist Love Festival 2020. 

2. Alat Kumpul Data 

a. Kuesioner/Angket 

Menurut (syahrum & salim, 2014:136) untuk mendapatkan 

informasi dengan menggunakan  angket ini, peneliti tidak harus bertemu 

langsung dengan subyek, tetapi cukup dengan mengajukan 

pertanyaan/pernyataan secara tertulis untuk mendapatkan respon. 

Pertanyaan atau pernyataan tersebut dibuat secara terstandar. Kuesioner 
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dibagikan dengan menggunakan google form, dan data yang telah 

didapatkan akan menjadi data primer dari penelitian ini. 

b. Pedoman Wawancara 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur 

pada pihak Djojokarsono Group. Kurniawan & Puspitaningtyas 

(2016:82) mendefinisikan bahwa teknik wawancara bebas, yaitu teknik 

wawancara yang tidak dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang 

sistematis, melainkan hanya memuat item-item penting dari peristiwa/ 

masalah yang ingin diketahui/ digali dari narasumber atau sumber data. 

E. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono (2015:38) 

adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang 

memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berikut Matriks 

Operasional Variabel pada penelitian ini : 

TABEL 3  

MATRIKS OPERASIONAL VARIABEL 

Konsep Variabel Sub-Variabel Indikator No 

Kuesioner 

 

FESTPERF: 

a service 

quality 

measuremen

t scale for 

festivals 

 

 

 

 

Kepuasan 

Pengunjung  

 

 

Professionalism 

Kepercayaan Q1 

Ketangkasan Q2 

Mendukung Q3 

Keamanan 

Transaksi 

Q4 

Pemahaman Q5 
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TABEL 3 

MATRIKS OPERASIONAL VARIABEL 

(LANJUTAN) 

Konsep Variabel Sub-Variabel Indikator No 

Kuesioner 

(Tkaczynski, 

Stokes 2010) 

Festival  Informasi 

yang Akurat 

Q6 

 

 

Core Service 

Kemampuan Q7 

Volume 

Musik 

Q8 

Kualitas 

Suara 

Q9 

Kreatifitas Q10 

Peralatan Q11 

 

 

Environment 

Kebersihan Q12 

Kerumunan Q13 

Toilet Q14 

Melihat Q15 

   Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 202 

F. Analisis Data 

1. Teknik Analisis 

a. Statistik Deskriptif 

Mendeskripsikan data atau menggambarkan pola data.biasanya 

disajikan dalam bentuk frekuensi, ukuran tendensi sentral maupun ukuran 

dispersi, sehingga karakteristik data dapat lebih dipahami. Untuk 

mendeskripsikan data ini dilakukan dengan statistik deskriptif (Kurniawan 
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& Puspitaningtyas, 2015:103). Maka dari itu peneliti menggunakan 

analisis statistik deskriptif. 

Statistik deskriptif berhubungan dengan teknik untuk pencatatan, 

pengorganisasian dan peringkasan informasi dari data numerik. Statistik 

deskriptif merupakan prosedur-prosedur mengorganisasi dan menyajikan 

informasi dalam satu bentuk yang dapat digunakan dan dapat 

dikomunikasikan atau dapat dimengerti (Silalahi, 2015:536).  

b. Penilaian Skala Rentang 

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan penyajian data dan 

penilaian yang peneliti gunakan adalah penilaian skala rentang. Berikut 

merupakan proses dalam penyajian data tersebut : 

1) Nilai Kumulatif 

Nilai Kumulatif merupakan hasil jumlah dari setiap pernyataan 

yang merupakan jawaban dari 267 responden. Kemudian nilai 

tersebut akan dikalikan dengan bobot nilai dari skala likert 

yang dapat dilihat pada tabel 4 berikut. 

TABEL 4  

BOBOT NILAI SKALA LIKERT 

Bobot Nilai Skala 

5 Sangat Puas 

4 Puas 

3 Cukup Puas 

2 Tidak Puas 
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TABEL 4  

BOBOT NILAI SKALA LIKERT 

(LANJUTAN) 

Bobot Nilai Skala 

1 Sangat Tidak Puas 

          Sumber : Sugiyono, 2018 

 

2) Jumlah kumulatif adalah nilai keseluruhan dari kumulatif item 

dikalikan jumlah responden sebanyak 267 orang. 

3) Maka didapatkan jumlah kumulatif terbesar 267x5 = 1.335, 

dan jumlah kumulatif terkecil 267x1 = 267 

4) Lalu angka perhitungan kumulatif tersebut dimasukan pada 

skala rentang. Dimana skala rentang dihitung dengan rumus 

seperti berikut :  

R = Data Terbesar – Data Terkecil  

  Kelas Interval 

 

 

R =  1.335 – 267 = 213.6 

  5 

 

Melalui perhitungan tersebut, maka didapatkan dan juga 

diketahui untuk skala rentang rentang penelitian ini pada 

gambar 4. 
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GAMBAR 4   

SKALA RENTANG 

 

 

 

 

 

 Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2021 

 

 

2. Uji Validitas 

Uji Validitas merupakan uji yang diukur untuk melihat sejauh mana alat 

ukur yang digunakan dalam mengukur apa yang akan diukur. Peneliti 

menggunakan alat bantu SPSS versi 25 dalam menguji validitas. Untuk 

penelitian ini menggunakan korelasi Bivariate Pearson. 

Rumus Pearson Product Moment  

r xy=               nΣxy – (Σx) (Σy)                  

.           √(nΣx² – (Σx)² (NΣy2 – (Σy)2) 

Keterangan : 

rxy    = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

Σx  = Total Jumlah dari Variabel X 

Σy  = Total Jumlah dari Variabel Y 

Σx2 = Kuadrat dari Total Jumlah Variabel X 

Σy2 = Kuadrat dari Total Jumlah Variabel Y 
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Σxy = Hasil Perkalian dari Total Jumlah Variabel X dan Variabel Y 

 

Untuk pengujian validitas ini pernyataan 1 sampai 15 merupakan 

pernyataan yang diberikan kepada 33 responden sebagai percobaan. 

Menurut Sugiyono (2008) jika nilai r tabel validitas untuk 33 responden 

dengan taraf 5% nilai taraf signifikan adalah 0,344. Berikut tabel dibawah 

merupakan hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS pada penelitian 

ini : 

TABEL 5  

HASIL UJI VALIDITAS 

No r Hitung r Tabel Keterangan 

Q1 0.544 0,344 VALID 

Q2 0.694 0,344 VALID 

Q3 0.780 0,344 VALID 

Q4 0.598 0,344 VALID 

Q5 0.535 0,344 VALID 

Q6 0.654 0,344 VALID 

Q7 0.454 0,344 VALID 

Q8 0.496 0,344 VALID 

Q9 0.566 0,344 VALID 
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TABEL 5 

HASIL UJI VALIDITAS  

(LANJUTAN) 

No r Hitung r Tabel Keterangan 

Q10 0.566 0,344 VALID 

Q11 0.490 0,344 VALID 

Q12 0.742 0,344 VALID 

Q13 0.823 0,344 VALID 

Q14 0.744 0,344 VALID 

Q15 0.617 0,344 VALID 

   Sumber : Data Olahan Peneliti, 2021 

3. Uji Reliabilitas 

Pada penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 

metode dari Cronbach’s Alpha dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

r11    = Nilai reliabilitas 

∑Si         = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

St           = Varians total 
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k            = Jumlah item 

Apabila nilai alpha > 0.7 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient 

reliability) dan jika alpha > 0.80 ini menyatakan seluruh item reliabel dan 

seluruh tes secara konsisten memiliki atau mempunyai reliabilitas yang 

kuat. Berikut adalah hasil uji reliabilitas terhadap 33 responden 

menggunakan metode Cronbach Alpha dan dengan alat bantu SPSS : 

TABEL 6  

HASIL UJI RELIABILITAS 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.888 15 

   Sumber : Data Olahan Penulis, 2021 
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G. Jadwal Penelitian 

 

TABEL 7   

JADWAL PENELITIAN 

No Kegiatan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov 

1 Penyusunan usulan 

penelitian 

          

2 Penyerahan usulan 

penelitian 

          

3 Seminar usulan 

penelitian 

          

4 Pengajuan surat 

izin penelitian 

          

5 Uji Validitas dan 

Reliabilitas 

          

6 Pengumpulan Data            

7 Pengolahan Data           

8 Penyusunan Proyek 

Akhir 

          

9 Pengumpulan 

Proyek Akhir 

          

10 Sidang Proyek 

Akhir 

          

11 Perbaikan Hasil 

Sidang Proyek 

Akhir 

          

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021 

 

 


