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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di SM futsal yang berada di daerah 

sudimoro Malang, lebih tepatnya di Jl. Sudimoro kelurahan Mojolangu, 

kecamatan Lowokwaru.Alasan memilih tempat penelitian di SM Futsal karena 

langsung bisa bertemu pelanggan. Di situlah nantinya penelitian akan 

dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen SM futsal. 

B. Jenis Penelitian

Penelitian tentang kepuasan pelanggan jasa layanan  futsal merupakan 

penelitian deskriptif. Penelitian diskriptif Adalah suatu metode penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi 

tentang suatu keadaan secara objektif. Metode penelitian deskripsi digunakan 

untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada 

masa sekarang (Notoatmodjo,2005).Metode deskriptif  sering digunakan pada 

objek layanan jasa, contohnya dalam program pelayanan kesehatan, terutama 

dalam rangka mengadakan perbaikan dan peningkatan program-program 

pelayanan kesehatan tersebut.  Penelitian mengenai masalah metode 

pemberantasan penyakit menular misalnya, dapat mengngkapkan berbagai 

aspek terutama dari segi efisien dan efektifitas cara tersebut. 
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C. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi  

Menurut Sanusi (2011:87) Populasi merupakan seluruh 

kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat 

digunakan untuk membuat kesimpulan. Populasi pada penelitian ini 

adalah pelangganfutsal yang mengunjungi lapangan SM Futsal. 

2. Sampel Penelitian  

Menurut Sugiyono (2013:118) Sampel adalah bagian dari 

elemen-elemen populasi yang terpilih. Sampel penelitian dalam 

penelitian ini adalah pelanggan SM Futsal. Sampel yang ditentukan 

sebanyak 100 responden. Menurut Frankel dan Wallen (2009) menyarankan 

besar sampel minimum untuk penelitian deskriptif sebanyak 100. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

      Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah accidental sampling. Menurut Sanusi (2011:95) teknik Accidental 

Sampling adalah teknik penentuan sampel yang secara kebetulan atau 

tidak diketahuhi. Teknik pengambilan sampel digunakan pada saat 

mencari sampel dan memberikan kuesioner kepada konsumen yang 

berada di SM Futsal. 

 

D. Devinisi Operasional 

1. Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan merupakan perbandingan antara yang 

dirasakan dengan harapan sebelum barang atau jasa yang dibeli dan 

dikonsumsi. Jika barang yang dirasakan pelanggan sesuai dengan 
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harapan, maka pelanggan tersebut akan merasa puas. Kepuasan  

menurut Kotler (2005:70) adalah “perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) 

produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan”. 

Kepuasan pelanggan ditentukan oleh persepsi konsumen atas performa 

produk untuk memenuhi harapan pelanggan. Salah satu alat ukur 

kepuasan pelanggan yaitu kualitas pelayanan. Indikator kualitas 

pelayanan yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan 

meliputi dimensi keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti 

langsung. (Tjiptono, 2000).   

Dimensi yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan itu 

sendiri meliputi:  

a. Tangibles (Bukti Langsung) 

Kebutuhan pelanggan yang berfokus pada fasilitas SM Futsal yaitu 

lapangan, rumput sintetik/matras, ruang tunggu pemain dan 

fasilitas pendukung lainnya untuk  kenyamanan pelanggan saat 

bermain Futsal.  

- SM Futsal memiliki lapangan yang nyaman untuk bermain 

futsal. 

- SM Futsal menggunakan rumput sintetik dan matras yang 

nyaman untuk bermain futsal.. 

- SM Futsal memiliki ruang tunggu pemain yang nyaman. 

- SM Futsal memiliki fasilitas pendukung yang lengkap untuk  

kenyamanan pelanggan. 

 



27 
 

b. Reliability (Kehandalan)  

 Merupakan  kemampuan  untuk  memberikan  pelayanan  

sebagaimana yang dijanjikan SM Futsal dengan akurat dan terpercaya.  

- Lapangan SM Futsal sesuai dengan standar  Federasi Futsal 

Indonesia. 

- SM Futsal memiliki  karyawan yg profesional dalam melayani 

konsumen 

- Informasi yang diberikan  SM Futsal kepada konsumen 

jelas/mudah dipahami. 

- SM Futsal memiliki ketetapan jadwal bagi konsumen. 

c. Responsiveness (Daya Tanggap) 

Kemampuan SM Futsal untuk membantu pelanggan dan 

memberikan pelayanan dengan cepat. 

- Karyawan SM Futsal tanggap terhadap keluhan konsumen 

- Adanya tanggapan SM Futsal jika karyawan melakukan 

kesalahan terhadap konsumen. 

- Karyawan SM Futsal tanggap dengan cepat terhadap konsumen 

yang membutuhkan. 

d. Assurance (Jaminan) 

Mencakup kemampuan SM Futsal dalam memberikan  

kepercayaan dan keyakinan pada pelanggan. 

- SM Futsal memberi keamanan tentang  parkir kendaraan. 

- SM Futsal memberi Keamanan barang bawaan konsumen. 

- SM Futsal memiliki karyawan yg ramah terhadap  konsumen. 
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e. Empathy  

Kesediaan karyawan SM Futsal untuk peduli memberikan perhatian 

pribadi bagi pelanggan untuk kenyamanan bersama.  

- Karyawan SM Futsal selalu memperhatikan kedisiplinan / aturan 

pemakaian lapangan. 

- Pelayanan informasi yang ada di SM Futsal  mudah ditemui 

pelanggan. 

- Karyawan SM Futsal  memperhatikan atas pemesanan / booking 

lapangan untuk kemudahan pelanggan. 

 

E. Jenis dan sumber data 

  Jenis data bersifat kualitatif dan kuantitatif yang berupakalimat-kalimat maupun 

menggunakan angka-angka yang dapat dihitung maupun yang dapat diukur 

1. Data primer adalah data yang secara langsung didapatkan tanpa melalui 

perantara. Data ini berasal dari hasil kuisioner yang telah disebarkan 

kepada pelanggan SM Futsal 

2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari media perantara 

atau secara tidak langsung yang berupa buku, literatur,jurnal dan website. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Cara yang dipakai dalam pengumpulan data ini 

adalah dengan kuisioner. Menurut Sugiyono (2005:62), “Teknik 

pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. 
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G. Teknik Penskalaan Data 

Teknik pengukuran data yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan 

jawaban pada setiap item jawaban adalah dengan menggunakan skala Likert. 

Siregar (2012:50) menyatakan Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. 

Dengan skala Likert, maka Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Untuk menganalisa secara kuantitatif, maka jawaban dibagi 

menjadi 5 kategori. Dalam penelitian ini setiap jawab atas variabel kualitas 

konsumen dan kepuasan konsumen menggunakan sistem nilai dengan dasar 

Likert, yang tertuang pada tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Skala Likert 

Kategori Skor/Nilai 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber: Siregar (2012:51) 

Responden dalam pengisian kuisoner diharuskan memilih salah satu dari 

kelima pilihan alternatif jawaban yang tersedia. Bobot/skor akan dijumlahkan 

menjadi nilai total. Dimana nilai total yang besar menunjukkan pengaruh yang 

positif terhadap variabel dependen, yaitu kepuasan konsumen. 
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H. Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan 

terhadap isi dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur 

ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian 

(Sugiono,2015). Uji validitas dilakukan untuk memastikan seberapa baik 

suatu instrumen digunakan untuk mengukur konsep yang seharusnya 

diukur. Untuk menguji validitas konstruk dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan skor totalnya. 

Dengan rumus: 

   =
             

√{          }{          }
 

Dimana: 

r  = koefisien validitas 

N = banyaknya responden 

X = skor untuk item/butir 

Y = skor total 

Kriteria dalam pengujian: Apabila r hitung < r tabel maka terdapat 

data yang tidak valid, sedangkan apabila r hitung > r tabel makaterdapat 

data yang valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat 

ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan 

alat ukur itu dilakukan secara berulang (Sugiono,2015). Suatu  kuesioner  
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dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten,atau stabil dari waktu ke waktu. 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik Cornbach Alfa (α) dengan ketentuan bahwa 

variabel yang diteliti dinyatakan raliabel apabila nilai Cornbach Alfa (α) 

lebih besar dari 0,6 (Arikunto,2002) yaitu: 

Dengan rumus: 

    (
 

     
)(  

   
 

  
 
) 

Dimana: 

r = koefisien reabilitas 

k = banyaknya butir soal 

Σσ² = jumlah varians item/butir 

σ² = varians item/butir. 

Suatu instrument dikatakan reliabel apabila alpha > 0,06. Jika 

sebaliknya alpha <0,06 maka tidak reliabel. 

 

I. Teknik Analisis Data 

1. Analisis datadeskriptif 

Analisis data merupakan setelah data dari seluruh responden 

terkumpul. Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan teknik 

analisis deskriptif yang kemudian di maknai.   

Analisis data deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap jasa pengelolaan lapangan 

di SM Futsal. Untuk menghindari kecenderungan responden asal isi dan 
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memilih skor tengah dari skala yang digunakan, maka peneliti menggunakan 

skala empat yang tidak ada skor nilai tengah atau atau titik netral.  

2. Costumer Satisfaction index (CSI) 

analisisCSI (Customer Satisfaction Index) digunakan untuk mengetahui 

tingkat kepuasan pelanggan secara menyeluruh dengan melihat tingkat 

harapan dan kinerja dari produk-produk layanan. Untuk mengetahui besarnya 

CSI, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (Aritonang, 

2005). 

a. Menentukan Mean Importance Score (MIS). Nilai ini berasal dari 

rata-rata harapan tiap pelanggan. 

 

 

Menentukan Mean Satisfaction Score (MSS). Nilai ini berasal dari 

rata-rata kinerja tiap pelanggan. 

MSS = (∑    
 

   
 

  n 

 

Di mana: 

 n = Jumlah konsumen 

 Yi = Nilai kepentingan produk layanan Y ke-i 

b. Membuat Weight Factors (WF). Bobot ini merupakan persentase nilai 

MIS per produk layanan terhadap total MIS seluruh produk layanan.  
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Dimana:    

p   = Produk layanan harapan ke-p 

MISi  =  Mean Importance Score 

1 = Atribut 

c. membuatWeight Score (WS). Bobot ini merupakan perkalian 

antara WF dengan rata-rata tingkat kepuasan (Mean Satisfaction 

Score = MSS) 

 

d. menentukan Customer Satisfaction Index (CSI) 

 

Di mana: 

 p = Produk layanan harapan ke-p 

 HS = (Highest Scale) Skala maksimum yang digunakan 

Pada umumnya, bila nilai CSI di atas 50 persen dapat dikatakan bahwa 

Konsumen sudah merasa puas sebaliknya bila nilai CSI di bawah 50 persen 

konsumen belum dikatakan puas. Nilai CSI dalam penelitian ini dibagi ke 

dalam lima kriteria mulai dari tidak puas sampai dengan sangat puas. Kriteria 

ini mengikuti modifikasi kriteria yang dilakukan oleh Peneliti dalam 

melakukan Survei Kepuasan Pelanggan. 

Tabel 3.2. Kriteria Nilai Customer Satisfaction Index 

Nilai CSI Kriteria CSI 

81% -100% Sangat Puas 

66% -80.99% Puas 

51% - 65.99% Cukup Puas 

35% -50.99% Kurang Puas 

0 –34% Tidak Puas 

Sumber: Ihsani (2006). 
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Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan 

mendorong pada pelayanan SM Futsal diperoleh melalui pendekatan 

kualitatif dengan melakukan wawancara kepada manajer pengelola SM 

Futsal. 

 


