
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Objek Penelitian  

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan skripsi 

ini, yang menjadi objek penelitian ini experiential marketing dan kepuasan 

pelanggan Objek penelitian yang menjadi variabel bebas atau independent 

variable adalah (X) yaitu experiential marketing, kemudian variable terikat atau 

dependent variable (Y) yaitu Kepuasan pelanggan. Penelitian ini dilaksanakan 

pada Waterboom Vila Bukit Tirtayasa di Bandar Lampung. 

3.2.  Desain Penelitian 

Berdasarkan tujuan dan permasalahan dari penelitian ini, maka penelitian ini 

berjenis deskriptif dan verifikatif. Menurut Travers dalam Umar (2005:81), 

penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang 

tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari 

suatu gejala tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran 

experiential marketing dan kepuasan konsumen di Waterboom Vila Bukit 

Tirtayasa. 

Penelitian verifikatif bertujuan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis yang 

dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan, dimana dalam penelitian ini 

akan mengungkap hubungan sebab-akibat. Dalam penelitian ini, akan dilakukan 
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pengujian hipotesis mengenai pengaruh experiential marketing terhadap 

kepuasan konsumen secara simultan dan parsial.  

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah salah satu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono,1999). Dalam 

penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yang akan di teliti yaitu variabel 

bebas dan veriabel terikat. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah di 

bahas sebelumnya, dalam mengukur kepuasan konsumen dengan konsep 

experiential marketing, maka variabel-variabel yang diteliti adalah: 

1. Sense (panca indra) sebagai variabel X1 

2. Feel (perasaan) sebagai variabel X2 

3. Think (berfikir) sebagai variabel X3 

4. Act (tindakan) sebagai variabel X4 

5. Relate (pertalian) sebagai variabel X5 

6. Kepuasan Konsumen sebagai variabel terikat (Y)  

 3.4 Kerangka Operasional Variabel 

Operasional variabel merupakan petunjuk tentang bagaimana variabel dapat 

diukur. Dengan kata lain, operasional variabel akan menunjuk alat pengambil 

data yang cocok digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu 

variabel penelitian. 
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Tabel 3.1  Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Sub Variabel Indikator Skala 

Pengukuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiential 

Marketing 

Sense  

(X1) 

 

Pemasaran dapat digunakan 

sebagai menarik bagi indera 

dengan tujuan menciptakan 

pengalaman indrawi, melalui 

penglihatan, suara, sentuh, rasa 

dan bau. 

 

Schmitt (1999) 

1. Keindahan yang 

bergaya modern di 

sekitar Waterboom 

Vila Bukit Tirtayasa 

2. Desain interior 

Waterboom Vila 

Bukit Tirtayasa 

3. Kebersihan di sekitar 

Waterboom Vila 

Bukit Tirtayasa 

Likert 

Feel  

(X2) 

 

Pengalaman emosional 

mencakup suasana hati dan 

perasaan dengan tujuan 

menciptakan efektif 

pengalaman yang berkisar dari 

suasana hati positif kecil yang 

melekat pada merek untuk 

sukacita dan kepuasan 
 

Yang dan He (2011) 

1. Perasaan nyaman 

saat berenang 

2. Memberi sapaan 

ramah saat pelanggan 

datang 

3. Kecepatan dalam 

menanggapi 

pelanggan yang 

memerlukan 

bantuan. 

Likert 

Think  

(X3) 

praktek kreatif dan teoritis, 

yang memerlukan praktik 

intelijen untuk menciptakan 

pengalaman kognitif dan 

memecahkan masalah melalui 

keterlibatan  konsumen. 

 

 Schmitt (1999) 

1. Variasi dari fasilitas 

yang di tawarkan 

2. Kualitas layanan 

3. Lokasi yang mudah 

ditemukan dan di 

akses 

Likert 

Act  

(X4) 

Menciptakan Experience 

konsumen yang berkaitan kondisi 

fisik, prilaku dan gaya hidup 

 

Schmitt (1999) 

1. Bagian dari gaya 

hidup 

2. Pengalaman yang 

berkesan 

3. Penilaian terhadap 

layanan tambahan 

Likert 
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Tabel 3.1  Operasional Variabel Penelitian ( Lanjutan) 

Variabel Sub Variabel Indikator Skala 

Pengukuran 

 
Relate  

(X5) 

Berhubungan pengalaman 

berdasarkan koneksi individu, 

komunitas sosial (seperti jenis 

kelamin, pekerjaan, etnis, dan 

gaya hidup), entitas sosial 

(seperti bangsa dan budaya) 

melalui pembelian dan 

penggunaan produk-produk 

tertentu atau jasa, dan akuisisi 

sosial pengakuan 

Chang et al. (2011), 

1. Memiliki kedekatan 

dengan perusahaan 

2. Menceritakan 

pengalaman kepada 

orang lain  

3. Membawa keluarga 

dan teman-teman 

dekat besama. 

 

Likert 

Kepuasan Konsumen (Y) 

Menggambarkan kepuasan 

pelanggan sebagai respon 

emosional terhadap pengalaman 

yang diberikan oleh dan terkait 

dengan produk tertentu atau 

jasa 

 

Westbrook  dan  Reilly  (1983)   

1.  Overall satisfaction 

2. Sesuai dengan 

harapan 

3. Experience 

satisfaction 

4. Perasaan senang saat 

penggunaan jasa 

5. Pilihan saya untuk 

menggunakan jasa 

ini adalah tepat. 

Likert 

Sumber : Alkilani, Khaled. Ling, Kwek Choon. Abzakh, Anas Ahmad. 2013 

 

3.5  Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah pengujung Waterboom Vila Bukit Tirtayasa di 

Bandar Lampung. Jumlah pengunjung pada tahun  2014 sebanyak 50.100 

orang (lihat Tabel 1.3).  

Ukuran dari sampel yang akan dijadikan subjek penelitian ditentukan dengan 

pendekatan Slovin dengan persen kelonggaran ketidaktelitian karena salah 
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mengambil sampel yang masih dapat ditolerir. Sevila dalam Umar (2005:145), 

memperlihatkan batas kesalahan yang masih dapat ditolerir apabila jumlah 

populasi penelitian lebih dari 10.000 adalah 1%, 2%, 3%, 4%, 5% dan 10%.  

Berdasarkan pendapat di atas, batas kesalahan yang digunakan dalam 

pengambilan sampel sebesar 10% karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu. 

Selain itu,  penggunaan sampling error dalam  pengambilan sampel karena 

belum pernah ada sampel yang bisa mewakili karakteristik populasi sepenuhnya. 

Oleh karena itu dalam  setiap penarikan sampel senantiasa melekatkan 

kesalahan-kesalahan  (Kerlinger, 2000). 

Rumus yang digunakan dalam  mengambil sampel menggunakan pendapat 

Slovin dengan catatan bahwa populasi berdistribusi normal. (Umar, 2005:146), 

adalah sebagai berikut : 

2Ne1

 N
 n 


       

Keterangan:  

n  =  Ukuran Sampel  

N  =  Ukuran Populasi  

e  =  Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, yaitu 10%. 

Berdasarkan rumus di atas, dapat diaplikasikan dengan data populasi yang telah 

ditentukan, yaitu: 

orang10099,99
11.50

100.50

(0,1) 100.501

50.100
 n

2
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Teknik pengambilan sample dengan menggunakan metode non probability 

sampling  karena peneliti tidak mendapatkan data secara rinci identitas 

responden yang diperlukan, dalam pembuatan kerangka tekhnik simple 

random sampling merupakan teknik yang memberikan peluang  atau 

kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. Pemilihan sampel tidak dilakukan secara subjektif, 

dalam arti sampel yang terpilih tidak didasarkan semata-mata pada 

keinginan peneliti sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan 

yang sama (acak) untuk terpilih sebagai sampel. Dengan demikian 

diharapkan sampel yang terpilih dapat digunakan untuk mendukung 

karakteristik populasi secara objektif  bertujuan mendapatkan data seakurat 

mungkin agar diketahui jarak pasti dari kondisi ideal. (Asep, 2005).  

Penelitian sampel atau responden diambil dengan kakteristik : 

Sasaran responden yang menjadi sampel adalah pengunjung Waterboom Vila 

Bukit Tirtayasa  yang berusia 17-45 tahun karena responden dengan usia tersebut 

mampu memberikan tanggapan mengenai experiential marketing. 

3.6  Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data primer dan sekunder pada penelitian ini dilakukan 

melalui:  

1. Pengumpulan data primer 

Berdasarkan sumbernya, data primer dikumpulkan dengan cara memberikan 

pernyataan secara tertulis terhadap responden dalam bentuk kuesioner. 

Kuesioner yang diberikan merupakan kuesioner terstruktur, yaitu jawaban 
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dari daftar pernyataan telah disediakan dan responden diminta untuk memilih 

satu jawaban yang sesuai dengan dirinya, sehingga kuesioner dirancang 

secara tertutup. 

 

2. Pengumpulan data sekunder 

Berdasarkan sumbernya, data sekunder dikumpulkan dengan cara manual dan 

online. 

a. Pencarian secara manual. Data dari lokasi Waterboom Vila Bukit 

Tirtayasa untuk mendapatkan jumlah pengunjung. Sedangkan dari lokasi 

eksternal melalui perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang 

berkaitan dengan penelitian 

b. Pencarian secara online. Data dari database internet yang menyediakan 

informasi tentang topik penelitian yang sedang dilakukan, seperti jurnal-

jurnal, artikel, dan pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan topik 

permasalahan.     

3.7. Skala Pengukuran 

Riduwan (2002:6), menjelaskan bahwa skala pengukuran untuk mengklasifikasi 

variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan 

analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Agar jawaban responden dapat 

diukur, maka jawaban responden diberi skor.  

Penulis menetapkan skala pengukuran menggunakan skala Likert dengan jenis 

interval, di mana peneliti yang menentukan sendiri nilai range jawaban. 

Penggunaan skala Likert dikarenakan mudah disusun, serta mudah administrasi 
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dan dipahami oleh responden. Dalam prosedur skala Likert ini, sejumlah 

pernyataan disusun dengan jawaban responden yang berada dalam satu kontinum 

antara sangat setuju dan sangat tidak setuju.  

Menurut Simamora (2004:46), bahwa setiap jawaban responden dengan bentuk 

pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan nilai 5 artinya sangat 

setuju, nilai 4 artinya setuju, nilai 3 artinya cukup setuju, nilai 2 artinya kurang 

setuju dan nilai 1 artinya tidak setuju 

3.8. Teknik Pengujian Instrumen 

3.8.1  Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2011:173), instrumen utama yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah daftar pertanyaan yang disebarkan kepada responden. 

Instrumen yang dibuat sebelum disebarkan kepada responden yang menjadi 

sampel penelitian harus dilakukan uji validitas melalui analisis faktor dengan 

bantuan SPSS versi 20.2 agar daftar pertanyaan yang dibuat tersebut benar-

benar mampu menguak data sehingga mampu menjawab permasalahan hingga 

tujuan penelitian tercapai. 

Uji validitas dimaksudkan untuk memastikan seberapa baik suatu instrumen 

mengukur konsep yang seharusnya di ukur. Instrumen yang valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur secara tepat dan benar, 

dengan mempergunakan instrumen penelitian yang memiliki validitas yang 

tinggi, hasil penelitian mampu menjelaskan masalah penelitian sesuai dengan 

keadaan atau kejadian yang sebenarnya . Skor Kaiser – Meyer- Olkin (KMO) 
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serta Measure Of Sampling Adequacy (MSA) minimal 0,5. Independen yang 

diobservasi dengan rumus Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequancy (KMO MSA) minimal 0,5  

3.8.2  Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono( 2010:172), reliabilitas instrumen adalah kejituan dan 

ketepatan instrumen pengukur. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui 

konsistensi dan ketepatan pengukuran, apabila pengukuran dilakukan pada 

objek sama dan berulang kali dengan instrumen yang sama. Untuk menilai 

reliabilitas, digunakan rumus Alpha Cronbanch yang dihitung dengan SPSS. 

Sebuah instrumen memiliki reliabilitas tinggi jika nilai Cronbach’s 

Coefficient alpha > 0,6  

 

3.9   Rentang Skor Variabel 
 

Rentang skor digunakan sebagai alat untuk mengetahui seberapa besar 

Responden mengapresiasi terhadap kuesioner yang diberikan. Berikut 

kriteria penilaian untuk rentang skor menurut menurut Umar (2002: 201) : 

Rumus = Skor Terbesar – Skor Terendah 

   Jumlah Kelas 

 

Rentang skor  =  500 – 100  =  80 

               5 

Kriteria penilaian: 

100-179 = Sangat Kurang 

180-259 = Kurang 

260-339 = Cukup 

340-419 = Baik 

 420-500= Sangat Baik 
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3.10    Analisis Data 

3.10.1  Analisis Deskriptif 

Penjelasan data penelitian tentang experiential marketing dan kepuasan 

konsumen akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistika 

deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010). 

Statistika deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. 

Penarikan kesimpulan pada statistika deskriptif (jika ada) hanya ditujukan pada 

kumpulan data yang ada (Sujianto, 2007).  

3.10.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linier adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk 

model hubungan antara variabel terikat (dependent; Y) dengan satu atau lebih 

variabel bebas (independentr, X). Penggunaan regresi linier berganda dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memprediksi 

bagaimanakah experiential marketing mempengaruhi kepuasan konsumen 

dengan menggunakan observational data dari hasil penyebaran kuesioner.  

Hasil penghitungan regresi linier berganda dalam penelitian ini akan 

menghasilkan jawaban atas pernyataan hipotesis dan melihat besarnya nilai 

pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 
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3.11 Pengujian Hipotesis 

3.11.1  Uji F – Simultan  

Pada konsep regresi linier, uji F merupakan uji simultan (keseluruhan, 

bersama-sama) dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Artinya ada 

sebagian atau secara seluruh variabel bebas mempengaruhi variabel 

terikat.  

Hasil penghitungan uji F dapat ditemui pada tabel ANOVA (Analysis of 

Variance) dari output SPSS untuk menjawab pernyataan hipotesis statistik 

yaitu: 

1. apabila nilai Fhitung > Ftabel dan  < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima 

yang berarti sense, feel, think, act, dan relate berpengaruh secara simultan 

dan signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Waterboom Vila Bukit 

Tirtayasa di Bandar Lampung. 

2. apabila nilai Fhitung < Ftabel dan     0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak 

yang berarti sense, feel, think, act, dan relate tidak berpengaruh secara 

simultan dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada Waterboom 

Vila Bukit Tirtayasa di Bandar Lampung. 

 

3.11.2 Uji t – Parsial  

Uji t – parsial digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel bebas benar 

memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Dalam pengujian ini ingin 

diketahui apakah jika secara terpisah, suatu variabel X masih memberikan 

kontribusi secara signifikan terhadap variabel terikat Y. Rumus uji t – parsial 

adalah: 
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nr
t




  

 (Sugiono, 2002:222) 

Keterangan : 

t = Nilai t hi tung 

rp = Nilai korelasi 

n = Banyaknya pengamatan 

Hipotesis statistik uji t dinyatakan dengan : 

1. apabila nilai t hitung > t tabel dan signifikan < 0,05, berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima. Artinya sense, feel, think, act, dan relate berpengaruh secara 

parsial terhadap kepuasan konsumen pada Waterboom  Vila Bukit 

Tirtayasa di Bandar Lampung.  

2. apabila nilai t hitung < t tabel, H0 dan Signifikan > 0,05, berarti H0 diterima 

dan Ha ditolak. Artinya sense, feel, think, act, dan relate tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan  pada  

WaterboomVila Bukit Tirtayasa di Bandar Lampung.  

 

3.11.3 Koefisien determinasi (R
2
) 

Analisis Koefisien determinasi (R
2 

) digunakan untuk mengetahui 

kontribusi variabel dalam menjelaskan variabel lain. 

 


