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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia 

Kabupaten Klaten yang terletak di Jalan Veteran No.80, Ngingas Kidul, 

Bareng Lor, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah 57438. Alasan memilih 

lokasi penelitian tersebut karena 

1. Palang Merah Indonesia adalah lembaga yang diberikan wewenang oleh 

pemerintah untuk menangani pelayanan darah  

2. Tersedianya data – data yang menunjang penelitian ini sehingga 

memudahkan penelitian 

3. Belum pernah ada penelitian mengenai permasalahan ini yang 

menggunakan UDD PMI Kabupaten Klaten sebagai subjek penelitian. 

Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan sesuai dengan data tabel 

berikut: 

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian 

N

o 
Jenis Kegiatan 

2021 2022 

Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar 

1 Persiapan 

Penelitian 

        

 a. Pengajuan 

Judul 

        

 b. Penyusunan 

Proposal 

        

 c. Perizinan 

Penelitian 

        

2. Pelaksanaan 

Penelitian 

        

 a. Penyebaran 

Angket 
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 b. Analisis 

Data 

        

3. Penyusunan 

Laporan 

        

4.  Pelaksanaan 

Ujian Skripsi 

        

 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hardani. 

Ustiawaty, (2017), mengartikan penelitian kuantitatif sebagai penelitian 

yang memiliki tujuan untuk mengungkapkan hasil analisis data numerikal 

dan mengolahnya dengan metode statistik, ia juga menjelaskan bahwa 

penelitian kuantitatif ini berfokus dalam mengukur dan menganalisis 

hubungan sebab akibat antar variabel. Sejalan dengan hal tersebut Siyoto, 

(2015) juga mengungkapkan hal serupa bahwa penelitian kuantitatif 

menitikberatkan data berupa angka. Tujuan dari penelitian kuantitatif ini 

yaitu melakukakan pembuktian atau pengujian tentang analisa pengaruh 

yang diberikan oleh variabel bebas (media sosial dan kualitas pelayanan) 

terhadap variabel terikat (partisipasi donor darah). 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dijelaskan Arikunto dalam Bangkit, (2019) adalah seluruh 

objek yang akan diteliti. Sejalan dengan pemikiran Sugiyono, (2018) bahwa 

populasi merupakan seluruh objek penelitian seperti hewan, manusia, 

tumbuhan, benda, nilai ataupun kejadian yang menjadi sumber data serta 

mempunyai karakteristik tertentu. Penelitian ini memiliki populasi 

pendonor darah di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Klaten pada bulan 

Desember 2020 sebanyak 1688 orang. 

Sampel bagi Sugiyono, (2018) ialah jumlah bagian dari karakteristik 

populasi. Sedangkan Husain & Purnomo dalam Hardani, (2017) 

mengartikan sampel ialah bagian populasi yang diperoleh dengan 

penggunaan teknik pengambilan sampel. Sampel penelitian ini diperoleh 
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dari perhitungan dengan rumus Slovin Anggreni & Yanti, (2019), sebagai 

berikut:  

  

Keterangan: 

 𝑛 ∶ Jumlah sampel  

𝑁 ∶ Jumlah populasi  

𝑒 ∶ Batas toleransi kesalahan 10%  

Perhitungan jumlah sampel  

𝑛 =
1688

1 + 1688(0,1)2
 

𝑛 =
1688

1 + 16,88
 

𝑛 =
1688

17,88
 

𝑛 = 94,4 

𝑛 = 95 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh jumlah sampel 

minimal dalam peneleitian ini yang harus dipenuhi sebanyak 95 pendonor 

darah di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Klaten dengan persentase 

kesalahan 10% dari populasi yang berjumlah 1688 orang. 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability 

sampling dengan  simple random sampling. Sugiyono, (2018) 

mengungkapkan simple random sampling ialah teknik pengambilan sampel 

acak tanpa menilai tingkatan dalam populasi.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Buku “Metode Penelitian Kuantitatif”, Hardani. Ustiawaty, (2017) 

menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan usaha untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan pada penelitian. Teknik survei dengan 

kuesioner digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini. 
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Kuesioner diartikan Sugiyono, (2018) sebagai seperangkat pertanyaan yang 

diberikan untuk dijawab oleh responden, dimana kuesioner ini bertujuan 

untuk menjawab hubungan variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini.  

Kuesioner berbasis web digunakan dalam penelitian ini karena lebih mudah 

digunakan, hemat dan tentunya mengurangi resiko penyebaran Covid-19. 

Pertanyaan – pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini bersifat 

tertutup, karena dalam kuesioner tersebut sudah tersedia pertanyaan beserta 

pilihan jawaban yang dapat dipilih responden, sehingga responden tidak 

dapat memberikan jawaban tertulis lainnya Agung dan Zarah, (2016). Skala 

likert digunakan pada penelitian ini untuk dijadikan acuan dalam melakukan 

penilaian. Sugiyono, (2018) menjelaskan skala likert cocok untuk mengukur 

persepsi, sikap dan pendapat responden terkait suatu fenomena sosial. 

Acuan dalam pemberian nilai menggunakan skala likert digambarkan pada 

tabel berikut: 

Tabel 3. 2 Simbol jawaban dan skor skala likert 

Jawaban Simbol Skor 

Sangat Setuju SS 5 

Setuju S 4 

Normal N 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

F. Teknik Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas instrumen penelitian merupakan uji tingkat ketepatan 

instrumen penelitian guna mengungkap akurasi data yang terjadi pada 

obyek penelitian dengan yang dilaporkan, hal tersebut merupakan 

pemikiran Hardani. Ustiawaty, (2017). Uji validitas ini digunakan untuk 

mengkorelasikan skor konstruk dengan skor total menurut (Esezi & 

Eric, 2018) sebagai berikut: 

Keputusan Uji: 

a. Bila r hitung > r tabel berarti instrumen valid 
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b. Bila r hitung < r tabel berarti instrumen tidak valid 

Uji validitas dilakukan pada 10% responden dari populasi yaitu 10 

partisipan. Setelah diuji validitas di dapatkan instrumen penelitian yang 

valid terdiri dari 6 butir pertanyaan dari variabel media sosial, 8 butir 

pertanyaan dari variabel kualitas pelayanan dan 3 butir pertanyaan dari 

variabel partisipasi donor darah. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas dalam Sugiyono, (2018) merupakan sebuah indeks 

yang menunjukan apakah sebuah alat dapat mengukur secara konsisten 

antar waktu dengan alat ukur yang sama terhadap gejala yang sama, ia 

juga menegaskan bahwa ketercapaian reliabilitas ditunjukan ketika dua 

data yang diukur beberapa kali menunjukan kondisi dan hasil yang 

sama. Dalam pengukuran reliabilitas digunakan metode Cronbach 

Alpha dengan rumus berikut: 

 

Keterangan : 

𝑟11      = koefisien reliabilitas instrument 

𝑘        = jumlah butir pertanyaan  

∑ 𝜎𝑏
2

  = jumlah varian butir   

𝜎𝑡
2       = varian skor total   

Item instrumen dapat dikatakan reliabel apabila rhitung > rtabel. 

Pedoman penafsiran angka koefisien reliabilitas yang diperoleh 

dikategorikan sebagai berikut: 

 0, 800 sampai dengan 1,000 : Tinggi 

 0,600 sampai dengan 0,800  : Cukup 

 0,400 sampai dengan 0,600  : Agak rendah 

 0,200 sampai dengan 0,400  : Rendah 

 0,000 sampai dengan 0,200  : Sangat rendah 
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Hasil hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan pada instrumen 

penelitian tersebut: 

Tabel 3. 3 Hasil Uji Reliabilitas 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,941 17 

Sumber : Hasil Analisis SPSS; Januari 2022 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh koefisien 0,941, yang 

berarti instrumen penelitian yang digunakan memiliki reliabilitas yang 

tinggi karena berada pada nilai antara 0,800 – 1,000.  

G. Teknik Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Teknik statistik deskriptif dalam Sugiyono, (2018) digunakan untuk 

menganalisis data dengan metode deskripsi, dalam teknik ini belum 

sampai pada tahapan menjelaskan hubungan, menguji hipotesis ataupun 

menarik kesimpulan. Jadi dalam analisis statistik deskriptif hanya berisi 

akumulasi data dasar yang berbentuk deskripsi. Penelitian ini juga 

membuat kategori variabel dengan beberapa tingkatan seperti tinggi, 

sedang, dan rendah dengan menggunakan rumus: 

𝑀 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 + 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

2
 

𝑆𝐷 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

6
 

Dan dikategorikan menjadi: 

Tinggi X > M + 1 (SD) 

Sedang M – 1 (SD) < X > M + 1 (SD) 

Rendah X < M – 1 (SD) 

Keterangan: 

X = Jumlah Skor 

M  = Mean 

SD = Standar Deviasi  
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2. Analisis Statistik Inferensial 

Sugiyono, (2018) mengungkapkan bahwa statistik inferensial adalah 

teknik yang digunakan dalam analisis data sampel dan hasilnya diklaim 

menjadi perwakilan populasi. Analisis inferensial yang digunakan yaitu:  

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas menurut Nuryadi, (2017) adalah prosedur yang 

berguna untuk menguji bagaimana sebuah data merupakan bagian 

dari populasi yang berdistribusi normal, dimana distribusi normal 

diartikan sebagai bentuk distribusi yang simetris dengan mean, 

modus dan median berada pada pusat. Uji normalitas ini 

menggunakan uji kolmogorov smirnov. Hipotesis dalam penelitian 

ini ialah : 

 H0 : error berdistribusi normal  

 H1: error tidak berdistribusi normal 

Dasar pengambilan keputusan uji normalitas ini dengan melihat nilai 

signifikansi berikut: 

 Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,1 pada (P > 0,1), maka 

data berdistribusi normal 

 Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,1 pada (P < 0,1), maka 

data berdistribusi tidak normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikoliniearitas menurut Ghozali dalam Anggreni & 

Yanti, (2019) merupakan uji yang dilakukan untuk memastikan 

korelasi antar variabel bebas sebuah model regresi linier. Hubungan 

antar variabel bebas dapat diamati dari nilai Variance Inflation 

Factor (VIF). Dasar pengambilan keputusan dalam uji 

multikolinieritas yaitu: 

 Jika nilai VIF > 10, maka terdapat multikolinieritas pada data. 

 Jika nilai VIF < 10, maka tidak terdapat multikolinieritas pada 

data.  
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c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk pengujian 

ketidaksamaan variance dari residual pengamatan ke pengamatan 

lain dalam model regresi linier. Model regresi yang tidak mengalami 

gejala heteroskedastisitas merupakan model regresi yang baik. 

Hipotesis pada penelitian ini yaitu: 

 H0 : tidak terdapat heteroskedastisitas 

 H1: terdapat heteroskedastisitas 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas yaitu: 

 Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,1 maka tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas dalam model regresi 

 Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,1 maka terjadi gejala 

heteroskedastisitas dalam model regresi 

d. Uji Hipotesis 

1) Uji Korelasi Product Moment 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel media 

sosial (X1) dan partisipasi donor darah (Y) serta bertujuan untuk 

mengetahui hubungan kualitas pelayanan (X2) dan partisipasi 

donor darah  (Y). Berikut rumus korelasi product moment: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁 Ʃ XY  (ƩX) (ƩY) 

√𝑁 Ʃ𝑋2 −  (Ʃ𝑋)2 √𝑁 Ʃ𝑌2 − (Ʃ𝑌)2
 

Keterangan: 

rxy  = koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N  = jumlah responden 

Ʃ XY = jumlah perkalian antara skor variabel X dan Y 

Ʃ X = jumlah skor variabel X 

Ʃ Y = jumlah skor variabel Y 

Untuk mengetahui nilai signifikansi selanjutnya dilakukan 

Uji t. Hasil perhitungan uji t kemudian dibandingkan dengan 

ttabel dan menggunakan tingkat. Hasil perhitungan uji t 

selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan menggunakan 
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probabilitas 0,1. Kriteria hipotesis uji t dalam penelitian ini 

adalah: 

 H0A : media sosial tidak berpengaruh terhadap partisipasi 

donor darah  

 H1A : media sosial berpengaruh terhadap partisipasi donor 

darah 

 H0B : kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap 

partisipasi donor darah 

 H1B : kualitas pelayanan berpengaruh terhadap partisipasi 

donor darah  

Dasar pengambilan keputusan dalam uji t yaitu: 

 H0 diterima apabila t hitung < t tabel, maka tidak berpengaruh 

 H0 ditolak apabila t hitung > t tabel, maka berpengaruh 

2) Analisis Regresi Berganda 

Sarman, (2020) menjelaskan uji ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh dua variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Bentuk umum model regresi linier berganda sebagai 

berikut: 

𝑌𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋𝑖1 +  𝛽2𝑋𝑖2 +  𝜀𝑖 

Keterangan : 

𝑌𝑖   = variabel bebas   

𝑋𝑖  = variabel terikat  

𝛽𝑖  = koefisien regresi dari variabel bebas  

𝛽0  = intercept  

εi  = error  

Kemudian dilanjutkan dengan uji f untuk menguji 

signifikansi atau benar kebenaran pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Hipotesis uji f penelitian ini dituliskan 

sebagai berikut: 
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 H0 : media sosial dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh 

terhadap partisipasi donor darah 

 H1: media sosial dan kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap partisipasi donor darah 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji f yaitu: 

 H0 diterima apabila f hitung < f tabel, maka tidak 

berpengaruh 

 H0 ditolak apabila f hitung > f tabel, maka berpengaruh 
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