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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah SMAN 3 Malang dan objek penelitian ini 

adalah konsumen yang memilih bersekolah di SMAN 3 Malang kelas 10. Hal 

yang melatar belakangi diambilnya konsumen di SMAN 3 Malang adalah 

keberhasilan memanfaatkan bauran pemasaran jasa (marketing mix) oleh SMAN 

3 Malang sehingga dapat memenangkan persaingan dan menarik minat beli para 

konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang 

dipertimbangkan konsumen dalam keputusan memilih jasa pendidikan Sekolah 

Menengah Atas (SMA). 

B. Jenis Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

deskriptif. Analisis kuantitatif merupakan metode analisis dengan angka–angka 

yang dapat dihitung maupun diukur. Analisis kuantitatif ini dimaksudkan untuk 

memperkirakan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan satu atau 

beberapa kejadian lainnya dengan menggunakan alat analisis statistik. Penelitian 

deskriptif merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau 

menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan 

menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang berkaitan dengan 

kepentingan penelitian yang dilakukan atau dengan kata lain bahwa data 
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merupakan informasi yang diperlukan dalam suatu proses penelitian. Adapun 

sumber data yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Menurut Santoso dan Tjiptono (2001:110) data primer adalah data yang 

dikumpulkan untuk riset yang sedang berjalan dan data yang diperoleh 

langsung dari lapangan yaitu dari hasil kuisoner. Data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner 

pada sampel yang disebarkan pada responden yang telah ditentukan (siswa 

kelas 10).  

2. Data Sekunder 

 Menurut Santoso dan Tjiptono (2005 :111) data sekunder adalah data 

yang dikumpulkan tidak hanya untuk keperluan suatu riset tertentu saja. 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak SMAN 3 

Malang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

1. Interview (wawancara) 

Menurut Sugiono (2015:194), wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila ingin 

mengetahui hal-hal dari reponden yang lebih mendalam. Wawancara 

merupakan proses tanya jawab baik secara terstruktur maupun tidak 
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terstruktur dan dapat dilakukan melalaui tatap muka maupun menggunakan 

telepon. Wawancara dilakukan kepada bapak Basuki selaku waka 

Kesiswaan dan siswa siswi SMAN 3 Malang.   

2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka 

yang tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiono, 2015:199). 

Tujuannya untuk mendapatkan informasi, menggali keterangan, tanggapan, 

persepsi, dan pendapat dari responden. Dalam penelitian ini penulis akan 

memberikan kuesioner kepada responden dimana kuesioner yang dibuat 

terkait dengan bauran pemasaran jasa seperti: Produk, Promosi, 

Tempat/Distribusi, Sarana Fisik, orang, Proses.   

E. Populasi dan Sampel 

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model sampling nonprobability karena teknik pengambilan sample yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap anggota poulasi untuk 

dipilih menjadi sample. 

1. Populasi  

Populasi merupakan wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2001:72).  

Populasi penelitian ini yaitu siswa/siswi kelas 10 SMAN 3 Malang yang 

baru mempertimbangkan untuk memilih jasa pendidikan yang akan diambil. 
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2. Sampel  

Sampel adalah bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari 

suatu populasi dan diteliti secara rinci. Informasi yang diperoleh kemudian 

ditetapkan pada keseluruhan populasi (Santoso dan Tjiptono, 2001:80). 

Metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah Insidental sampling 

atau definisi sampling dimana teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai 

sumber data.  

Adapun jumlah sampel penelitian ditetapkan berdasarkan pendapat 

Rescoe dalam Widayat dan Amirullah (2002:59) menyatakan bahwa: “pada 

setiap penelitian, jika penelitian regional maka pengambilan sampel yang 

baik antara 30 sampai 500 dan menurut Fraenkel dan Wallen dalam Widayat 

(2004:105) mengatakan bahwa: “Besarnya sampel minimum untuk 

penelitian yang bersifat deskriptif yaitu sebanyak 100 sampel”. 

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebesar 100 

responden, adapun pertimbangan yang digunakan yaitu dalam penelitian ini 

yang mendiskripsikan atas faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam 

keputusan memilih jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).  

F. Definisi Operasional Variabel 

Dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan 

dengan jelas sebelum mulai pengumpulan data. Variabel adalah objek penelitian 
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atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002:32). 

Definisi Operasional Variabel merupakan penjelasan dari variabel-variabel yang 

ada dan akan menjadi kajian dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdiri 

dari beberapa variabel yang berjumlah 20 yang ditemukan pada survei awal. 

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Operasional 

1. Orang memiliki image bagus terhadap 

SMAN 3 Malang (X1) 

 

Citra SMAN 3 Malang pada 

masyarakat bagus sehingga bisa 

dikenal masyarakat luas. 

2.  Saran dari orang tua untuk memilih 

sekolah tersebut (X2) 

Siswa/i mendapatkan saran dari orang 

tua untuk bersekolah di SMAN 3 

Malang. 

3.  Pengaruh teman untuk memilih sekolah 

tersebut (X3) 

Siswa/i mendapat pengaruh dari 

teman untuk bersekolah di SMAN 3 

Malang. 

4. Saran saudara untuk memilih sekolah 

tersebut (X4) 

Siswa/i mendapat saran dari saudara 

untuk bersekolah di SMAN 3 Malang. 

5.  Memiliki tenaga pengajar yang 

berkualitas (X5) 

 

Tenaga pengajar di SMAN 3 Malang 

memiliki kualitas bagus dalam 

bidangnya masing-masing. 

6. Memiliki karyawan yang berkualitas 

(X6) 

 

Staf dan tenaga pembantu di SMAN 3 

Malang berkualitas pada bidangnya 

masing-masing. 

7. Menyediakan program layanan 

pendidikan unggulan(X7) 

SMAN 3 Malang menyediakan  

program layanan pendidikan 

unggulan salah satunya program kelas 

akselerasi. 

8. Memiliki metode pembelajaran yang 

menarik(X8) 

 

Metode pembelajaran di SMAN 3 

Malang memiliki metode 

pembelajaran menarik salah satunya 

dengan melakukan study exchange 

dan pembelajaran diluar kelas. 

9. Mempunyai lokasi yang strategis(X9) 

 

SMAN 3 Malang mempunyai lokasi 

strategis ditengah kota malang.  

10. Lingkungan sekolah dan sekitar sekolah 

yang kondusif(X10) 

Lingkungan sekolah dan sekitar 

SMAN 3 Malang kondusif sehingga 

mendukung suasana belajar mengajar. 

11. Memiliki desain gedung sekolah unik 

dan rapi(X11) 

 

Desain gedung di SMAN 3 Malang 

unik karena menggunakan gedung 

peninggalan belanda dan di desain 

sedemikian rupa. 

12. Lengkapnya peralatan penunjang yang 

disediakan sekolah (X12) 

Peralatan penunjang pendidikan di 

SMAN 3 Malang lengkap salah 

satunya tersedia proyektor di setiap 

kelas. 

13. Lengkapnya fasilitas penunjang yang 

disediakan(X13) 

 

Fasilitas penunjang pendidikan di 

SMAN 3 Malang lengkap salah 

satunya tersedia lapangan olah raga. 
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No Variabel Definisi Operasional 

14. Menyediakan berbagai macam kegiatan 

ektrakulikuler yang dimiliki sekolah 

(X14) 

SMAN 3 Malang menyediakan 

berbagai macam kegiatan 

ekstrakulikuler. 

15. Informasi tentang sekolah yang mudah 

diperoleh (X15) 

 

SMAN 3 Malang menyediakan 

layanan informasi berupa media cetak 

dan media elektronik. 

16. Memberikan jaminan lulusan 

berkualitas (X16) 

 

 

 

SMAN 3 Malang memberikan 

jaminan lulusan berkualitas dengan 

dibekali ilmu baik dibidang akademik 

dan non akademik. 

17.  Mempunyai peraturan dan kebijakan 

sekolah yang tertata  (X17) 

SMAN 3 Malang mempunyai 

peraturan dan kebijakan sekolah agar 

berjalan dengan baik dan membuat 

warga sekolah menjadi nyaman. 

18. Mempunyai banyak prestasi akademik 

(X18) 

SMAN 3 Malang mempunyai siswa/i 

yang berprestasi untuk mewakili 

sekolah dalam bidang akademik. 

19. Mempunyai banyak prestasi non 

akademik (X19) 

SMAN 3 Malang mempunyai siswa/i 

yang berprestasi untuk mewakili 

sekolah dalam bidang non akademik. 

20. Mampu menjalin kerjasama dengan 

pihak luar sekolah (X20) 

SMAN 3 Malang mampu menjalin 

kerja sama dengan pihak luar sekolah 

untuk membantu siswa/i berkembang.  

 

G. Teknik Penskalaan Data 

Untuk mengetahui faktor apa saja yang dipertimbangkan konsumen dalam 

memilih jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), digunakan skala 

likert. Skala ini banyak digunakan dalam penelitian sikap masyarakat. Skala 

likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi orang atau 

kelompok orang atau fenomena sosial. Dalam penelitian ini telah ditetapkan 

secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. 

Dengan skala likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan dan pernyataan 

(Sugiono, 2008:86). 
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Jawaban dari setiap item sebuah penelitian yang digunakan skala likert yaitu 

dengan menggunakan lima skor penelitian, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

No JAWABAN SKOR NILAI 

1 Jawaban Sangat Setuju (SS) Skor 5 

2 Jawaban Setuju (S) Skor 4 

3 Jawaban Netral (N) Skor 3 

4 Jawaban Tidak Setuju (TS) Skor 2 

5 Jawaban Sanagat Tidak Setuju (STS) Skor 1 

 

Jawaban Sangat Setuju (SS) diberikan skor 5 menunjukkan bahwa sangat 

menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam keputusan memilih jasa pendidikan 

Sekolah Menengah Atas (SMA), demikian pula sebaliknya. 

H. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas Data 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006:160). Suatu instrumen yang 

valid atau shahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang 

tidak valid berarti mempunyai validitas yang rendah. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan atau dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Pada penelitian 

ini, digunakan validitas pearson berdasarkan rumus korelasi product 

moment. Adapun kriteria pengujiannya adalah: 
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Apabila r hitung < Tabel maka tidak terdapat data yang valid pada tingkat 

kepercayaan 95% dan apabila r hitung ≥ rtabel terdapat data yang valid pada 

tingkat kepercayaan 95%. Nilai r hitung dapat diperoleh berdasarkan rumus 

sebagai berikut: 

𝑟 =
𝑛. 𝛴𝑋𝑌 − (𝛴𝑋). (𝛴𝑌)

√𝑛. 𝛴𝑋2 − (𝛴𝑋)2. √𝑛. 𝛴𝑌2 − (𝛴𝑌)2
 

(Singarimbun dan Effendi, 1995:144) 

Dimana : 

r  = Koefisien korelasi 

n = Jumlah sampel 

X = Skor tiap butir 

Y = Skor total 

2. Uji Reliabilitas 

Uji realibilitas digunakan untuk menguji sejauh mana instrumen tersebut 

dapat diberikan hasil yang relatif sama bisa dilakukan pengukuran kembali 

terhadap subjek yang sama. Suatu instrumen yang mempunyai reliabilitas 

yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen tersebut memiliki kehandalan 

untuk digunakan suatu pengukuran. Suatu alat ukur yang mantap tidak 

berubah-rubah pengukurannya, artinya meskipun alat itu digunakan berkali 

kali akan memberikan hasil yang hampir serupa. 
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Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan metode konsistensi 

internal dengan teknik reliabilitas Alpha, (Arikunto 2006:192). Dengan 

rumus sebagai berikut: 

[
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

𝛴𝑠𝑗
2

𝑠𝑥
2

] 

𝛼 = 𝑥 

dimana : 

k = Banyaknya belahan tes 

𝑠𝑗
2 = Varian belahan j;j=1,2,......k 

𝑠𝑥
2 = Varians skor tes 

 

Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas instrumen 

diatas 0,6 atau 60% berarti terdapat data yang reliabel. Sebaliknya jika nilai 

reliabilitas kurang dari 0,6 atau 60% berarti tidak terdapat data yang reliabel.  

I. Metode Analisis 

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu analisis faktor, Maholtra dalam 

Widayat dan Amirullah (2002:145) menjelaskan bahwa analisis faktor adalah 

sekelompok prosedur yang digunakan untuk mereduksi data, meringkas dari 

banyak kedalam satu atau beberapa faktor. Analisis faktor digunakan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang meliputi produk (product), harga (price), promosi 

(promotion), tempat/distribusi (place/distribution), sarana fisik (phisycal 

evidance), orang (people), proses (proces) yang dipertimbangkan konsumen 
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dalam keputusan memilih jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Secara matematis model analisis faktor adalah sebagai berikut: 

  Xi = Ai1 F1 + Ai2 F2 + Ai3 F3 + … + Aim Fm + Vi Ui 

Dimana : 

Xij= Variabel standar ke-i 

Aij = Koefisien regresi dari variabel ke i pada common faktor  atau 

faktor umum j. 

F   = Faktor umum atau common faktor 

Vi= Koefisien regresi standarized dari variabel i pada faktor khusus 

ke i. 

Ui= Faktor khusus bagi variabel ke i 

m = Jumlah faktor-faktor yang umum atau common faktor. 

 Faktor-faktor yang khusus tidak berhubungan satu sama lainnya, serta tidak 

berkorelasi dengan faktor-faktor dinyatakan sebagai kombinasi linear dari 

variabel-variable yang akan diamati. 

 Formulanya adalah: 

  Fi = Wi1 X1 + Wi2 X2 + Wi3X3 + … + Wik Xk 

  Dimana : 

  Fi  =  Estimasi faktor ke–i 

  Wi =  Bobot atau koefisien nilai faktor 

  k   =  Jumlah variabel 

Adapun langkah-langkah utama dalam analisis faktor dapat dijelaskan 

sebagai berikut (Maholtra dalam widayat dan Amirullah, 2002:145): 
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1. Membuat matrik-korelasi untuk semua variabel.

2. Menyaring/meringkas menjadi faktor-faktor inti.

3. Melakukan rotasi untuk penyelesaian akhir.

Uji Hipotesis I: 

Digunakan uji analisis uji Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ≥ 0,5 uji KMO 

digunakan untuk mengetahui variabel-variabel yang tidak memenuhi syarat 

kecukupan  untuk analisis faktor. Penentuan banyaknya faktor yang  layak untuk 

digunakan didasarkan pada nilai eigen value ≥ 1. Batas 0,5 tersebut dengan 

pertimbangan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini serta nilai 

eigen value ≥ 1 merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi untuk 

membentuk faktor. 

Uji Hipotesis II: 

Digunakan teknik  Principal Components Analysis dengan dua kriteria yaitu 

Eigenvalue > 1,0 dan percent of varian dengan commulatif percentage of varian 

≥ 0,5 untuk menentukan banyaknya faktor inti. Dasar dalam penetapan metode 

ini yaitu digunakan untuk menentukan jumlah faktor minimal dengan varian 

maksimal, sehingga menghasilkan faktor yang disebut principal components. 

Apabila suatu faktor mempunyai nilai eigenvalue dan commulative percentage 

of varian yang lebih besar dari faktor lainnya maka faktor tersebut yang paling 

menjadi faktor dominan sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 


