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III. Metodologi Penelitian

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptifverifikatif dengan

pendekatan ex post facto dan survey. Penelitian deskriptif adalah penelitian

yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau

subjek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Sedangkan verifikatif menunjukkan penelitian mencari pengaruh antara

variabel bebas terhadap variabel terikat, (Nawawi, 2003:63).

Pendekatan ex  post facto adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk

mengumpulkan data dengan cara mengambil data secara langsung di area

penelitian yang dapat menggambarkan data-data masa lalu dan kondisi

lapangan sebelum dilaksanakannya penelitian lebih lanjut. Sedangkan yang

dimaksud dengan pendekatan survey adalah pendekatan yang digunakan

untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan),

tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya

dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur, dan sebagainya,

(Sugiyono, 2009: 12).
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B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2009:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang

teerdiri dari subyek atau obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang akan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil

kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII SMA IPA dan IPS

peserta Program Persiapan Langsung Seleksi PTN IPA/IPS Lembaga

Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri Bandar LampungTahun

Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 59 siswa yang terbagi dalam 2 kelas,

seperti yang terlihat pada Tabel 4berikut.

Tabel 5. Jumlah Siswa Program Persiapan Langsung Seleksi PTN
IPA/IPSLembaga Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul
Fikri Bandar Lampung Tahun Ajaran  2013/2014

No. Kelas Jumlah siswa

1. XII IPA 39 orang

2. XII IPS 20 orang

Jumlah 59 orang

Sumber : Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Belajar Bandar Lampung

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono, 2010: 297).Dalam penelitian ini untuk

menghitung besarnya sampel dari populasi dihitung berdasarkan rumus

Slovin, yaitu:

n=
)(1 2Nxe

N
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keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e2= tingkat signifikansi (0,05)

(Wiratna dan Endrayanto, 2012: 17)

Maka pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

n=  205,0591

59



n= 51,41 (dibulatkan menjadi 51)

Jadi besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 51 orang Siswa.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probability sample

dengan menggunakan sample random sampling. Teknik ini merupakan teknik

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel suatu penelitian

(Sugiyono, 2008: 120). Untuk menentukan besarnya sampel pada setiap kelas

dilakukan dengan alokasi proporsional agar sampel yang diambil lebih

proporsional (Jalaludin Rachmat, 1997:  82).Hal ini dapat dilakukan dengan

cara sebagai berikut.

Jumlah sampel tiap kelas = atiapkelasJumlahsisw
lasiJumlahpopu

elJumlahsamp
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Tabel 6.  Alokasi Proporsional Sampling

No Kelas Perhitungan
Jumlah
Sampel

1 XII IPA 3439
59

51
 34

2 XII IPS 1720
59

51
 17

Jumlah 51

C. Variabel Penelitian

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Independen atau Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam

penelitian ini variabel bebasnya adalah kualitas pelayanan jasa (X1) dan

harga (X2)

2. Variabel Dependen atau Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel lain. Variabel

terikat dalam penelitian ini dalah kepuasan pelanggan (Y).

D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual variabel adalah penarikan batas yang menjelaskan

suatu konsep secara singkat, jelas dan tegas.

(Basrowi dan Kasinu, 2007:197).



36

Definisi konseptual variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah tingkat pelayanan yang diberikan oleh

manajemen untuk memenuhi harapan konsumen.

(Supranto, 2003 : 294)

2. Harga

Harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan konsumen

untuk produk tertentu guna memenuhi kebutuhan dan keinginan.

(P.Angripora, Marius 2002:268)

3. Kepuasan konsumen

Kepuasan konsumen adalah respon (emosional atau kognitif), respon

tersebut menyangkut fokus tertentu (ekspektasi, produk, pengalaman

konsumsi dan seterusnya), dan respon terjadi pada waktu tertentu

(setelah konsumsi, setelah pemilihan produk/jasa, berdasarkan

pengalaman akumulatif, dll)

(Tjiptono, dkk, 2008 : 43)

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu

variabel dan konstrak dengan cara melihat pada dimensi tingkah laku atau

properti yang ditunjukkan oleh konsep dan mengkatagorikan hal tersebut

menjadi elemen yang dapat diamati dan diukur(Basrowi dan Kasinu,

2007:197). Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.
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1. Kualitas pelayanan (X1)

Kualitas pelayanan meliputi sebagai berikut.

a. Reliabilitas

1) Materi sesuai dengan kurikulum

2) Bimbel sesuai dengan brosur

3) Administrasi tidak berbelit-belit

4) Ketepatan jadwal  pembelajaran

b. Responsivitas

1) Tutor menangani keluhan siswa

2) Try out

3) Konsultasi dengan tutor dan staf dapat dilakukan kapan saja

4) Mudah mendapatkan informasi

c. Assurance

1) Tutor memiliki ijasah sesuai dengan mata pelajaran

2) Tutor sabar dan pandai bersosialisasi

3) Tutor menggunakan bahasa yang baik

4) Profesional dalam bekerja

d. Empathy

1) Pelayanan profesional

2) Jam belajar sesuai kebutuhan siswa

3) tutor dan karyawan ramah dan komunikatif

4) Tutor mengenali siswa
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e. Tangibles

1) Penataan ruang menarik, bersih dan nyaman

2) Penampilan karyawan dan guru rapi

3) Media belajar memadai

4) Tempat parkir aman

5) Tempat ibadah dan kamar kecil terawat baik

2. Harga (X2)

Harga meliputi sebagai berikut.

1) Harga bersaing dengan bimbingan lain

2) Harga yang ditetapkan sesuai dengan fasilitas yang diberikan

3) Pemberian potongan harga

4) Ongkos menuju tempat pelayanan adalah terjangkau

3. Kepuasan konsumen (Y)

Kepuasan konsumen meliputi sebagai berikut.

a. Sebelum pelayanan

1) Cara pelayanan

2) Kondisi pelayanan

3) Kepercayaan terhadap pelayanan

4) Keinginan untuk kepuasan

b. Saat pelayanan

1) Sikap saat mendapat pelayanan

2) Kesan saat mendapat pelayanan

3) Tindakan yang dilakukan saat mendapat pelayanan
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c. Setelah pelayanan

1) Kesan secara keseluruhan

2) Tingkat pemakluman terhadap kesalahan

d. Rekomndasi

1) Tingkat kebanggan terhadap lembaga bimbingan

2) Sikap orang yang menganggap lembaga bimbingan buruk

Berikut ini disajikan tabel yang berisi tentang indikator dan sub indikator

masing-masing variabel penelitian :

Tabel 7. Indikator dan Sub Indikator
Variabel Indikator Sub Indikator Skala

Kualitas
Pelayanan
Jasa

Reliabilitas

Responsivitas

Assurance

Empathy

Tangibles

1. Materi sesuai dengan kurikulum
2. Bimbel sesuai dengan isi brosur
3. Administrasi tidak berbelit-belit
4. Ketepatan jadwal pembelajaran

1. Tutor  menangani keluhan siswa
2. Try out
3. Konsultasi dengan tutor dan staf

dapat dilakukan kapan saja
4.Mudah mendapatkan informasi

1. Tutor memiliki ijasah sesuai
dengan mata pelajaran

2. Sabar dan pandai bersosialisasi
3. Tutor menggunakan bahasa yang

baik
4. Profesional dalam bekerja

1. Pelayanan profesional
2. Jam belajar sesuai kebutuhan

siswa
3. Tutor dan karyawan ramah dan

komunikatif
4.Tutor mengenali siswa

1. Penataan ruang menarik, bersih
dan nyaman

2. Penampilan karyawan dan guru
rapi

3. Media belajar memadai
4.Tempat parkir aman
5. Tempat ibadah dan kamar kecil

Interval
Dengan
pendekata
n Rating
Scale
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terawat baik

Harga Biaya Moneter 1. Harga bersaing dengan bimbingan
belajar lain

2. Harga yang ditetapkan sesuai
dengan fasilitas yang diberikan

3. Pemberian potongan harga
4. Ongkos menuju tempat bimbingan

terjangkau

Interval
Dengan
pendekata
nRating
Scale

Kepuasan
konsumen

Sebelum
pelayanan

Saat
pelayanan

Setelah
pelayanan

Rekomendasi

1.Cara pelayanan
2. Kondisi pelayanan
3.Kepercayaan terhadap pelayanan
4. Keinginan untuk kepuasan

1. Sikap saat mendapat pelayanan
2. Kesan saat mendapat pelayanan
3. Tindakan yang dilakukan saat

mendapat pelayanan

1. Kesan secara keseluruhan
2. Tingkat pemakluman terhadap

kesalahan

1. Tingkat kebanggan terhadap
lembaga bimbingan

2. Sikap orang yang menganggap
lembaga bimbingan buruk

Interval
Dengan
pendekata
n Rating
Scale

E. Tekhnik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu prose yang

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik ini

digunakan apabila penelitiaan berkenaan dengan perilaku manusia, proses

kerja, gejala – gejala, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

(Sugiyono, 2009:145).

2. Interview (Wawancara)

Interview digunakan sebagai teknik pengambilan data, apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang
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akan diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari

responden yang mendalam dan jumlah respondennya sedikit (Sugiyono,

2009:137)

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006: 154) ”Dokumentasi adalah mencari dan

mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

transkip, buku, majalah, agenda, notulen rapat dan sebagainya”

Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih

banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer

yang diperoleh melalui obsrvasi dan wawancara.

4. Angket

Menurut Arikunto (2006: 151) “Angket adalah sejumlah pertanyaan

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam

arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui”.

F. Uji Persyaratan Instrumen

1. Uji Validitas Angket

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrumen. Untuk mengkaji tingkat validitas tes dan

angket digunakan rumus korelasi product moment, yaitu:

r =

})(}{)({

))((.
2222 YYnXXn

YXXYn




xy
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Keterangan:

rxy = koefesian korelasi antara variabel x dan y

N = jumlah responden

∑x = jumlah skor item

∑y = jumlah skor total (item)

Kriteria pengujian, apabila rhitung>rtabel maka alat pengukuran atau angket

tersebut adalah valid dan sebaliknya jika rhitung<rtabel maka alat pengukuran

atau angket tersebut tidak valid. (Sugiyono, 2009:183)

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil uji coba angket pada variabel

X1, X2, dan Y kepada 20 orang responden, kemudian dihitung dengan

bantuan Microsoft Excel. Hasil perhitungan kemudian dicocokkan dengan

r Product Momentdengan α = 0,05 adalah 0,444 maka diketahui hasil

perhitungan sebagai berikut.

Tabel 8. Hasil Analisis uji Validitas ( X1)
Item

Pernyataan
rhitung rtabel Kesimpulan

1 0,621 0,444 Valid
2 0,682 0,444 Valid
3 0,518 0,444 Valid
4 0,475 0,444 Valid
5 0,317 0,444 Tidak Valid
6 0,690 0,444 Valid
7 0,498 0,444 Valid
8 0,718 0,444 Valid
9 0,839 0,444 Valid
10 0,725 0,444 Valid
11 0,722 0,444 Valid
12 0,855 0,444 Valid
13 0,855 0,444 Valid
14 0,718 0,444 Valid
15 0,676 0,444 Valid
16 0,850 0,444 Valid
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17 0,574 0,444 Valid
18 0,800 0,444 Valid
19 0,770 0,444 Valid
20 0,925 0,444 Valid
21 0,895 0,444 Valid

Sumber : Hasil pengolahan data 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tidak semua butir

pernyataan (item 1-21) untuk angket variabel X1dinyatakan valid, hal ini

dikarenakan butir pernyataan no. 5 memiliki koefisien korelasi < 0,444.

Dengan demikian, butir pernyataan no. 5  dihilangkan sehingga angket

dalam penelitian ini menggunakan 20 butir pernyataan yang digunakan dan

dapat dipercaya untuk mengumpulkan data yang diperlukan

Tabel 9. Hasil Analisis uji Validitas ( X2)

Item
Pernyataan

rhitung rtabel Kesimpulan

1 0,639 0,444 Valid

2 0,841 0,444 Valid

3 0,566 0,444 Valid

4 0,814 0,444 Valid
Sumber : Hasil pengolahan data 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan

(item 1-4) untuk angket variabel X2 memiliki koefisien korelasi > 0,444

karenanya semua item pernyataan tersebut dapat dinyatakan valid. Dengan

demikian, semua butir pernyataan tersebut dapat digunakan dan dapat

dipercaya untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

Tabel 10. Hasil Analisis uji Validitas ( Y )

Item
Pernyataan

rhitung rtabel Kesimpulan

1 0,521 0,444 Valid

2 0,662 0,444 Valid
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3 0,606 0,444 Valid

4 0,783 0,444 Valid

5 0,668 0,444 Valid

6 0,791 0,444 Valid

7 0,607 0,444 Valid

8 0,526 0,444 Valid

9 0,533 0,444 Valid

10 0,828 0,444 Valid

11 0,860 0,444 Valid
Sumber : Hasil pengolahan data 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan

(item 1-11) untuk angket variabel Ymemiliki koefisien korelasi > 0444,

karenanya semua item pernyataan tersebut dapat dinyatakan valid. Dengan

demikian, semua butir pernyataan tersebut dapat digunakan dan dapat

dipercaya untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

2. Uji Reliabilitas Angket

Realibilitas adalah alat untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang

digunakan dapat dipercaya dalam penelitian ini. Untuk menguji realibilitas

menggunakan rumus alpha, yaitu:

= − 1 1 − ∑
Keterangan:

= nilai realibilitas instrumen

= jumlah item∑ = jumlah varian butir

= varian total

(Basrowi dan Kasinu, 2007:256)
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Dengan kriteria pengujian apabila rhit>rtab dengan taraf signifikansi 0,05,

maka pengukuran tersebut reliabel dan sebaliknya jika rhit<rtab maka

pengukuran tersebut tidak reliabel.Jika alat instrumen tersebut reliabel,

maka dapat dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks korelasi (r) sebagai

berikut.

Tabel 11. Indeks korelasi

Besarnya nilai r11 Kriteria

0,800 - 1,000
0,600 - 0,799
0,400 - 0,599
0,200 - 0,399
0,000 - 0,199

Sangat tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat rendah

(Riduwan, 2006:125 - 126)

nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti

hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0

maka hubungan yang terjadi semakin lemah

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS 16, tingkat reliabel

masing-masing variabel setelah diuji coba adalah.sebagai berikut.

1. Kualitas Pelayanan (X1)

Berdasarkan perhitungan pada lampiran, diperoleh hasil rhitung> rtabel

yaitu 0,945>0,444. Hal ini berarti alat instrumen yang digunakan

reliabel. Jika dilihat dari kriteria penafsiran mengenai indeks

korelasinya r = 0,945, maka memiliki tingkat reliabilitas yang sangat

tinggi.



46

2. Harga (X2)

Berdasarkan perhitungan pada lampiran, diperoleh hasil rhitung> rtabel

yaitu 0,693>0,444. Hal ini berarti alat instrumen yang digunakan

reliabel. Jika dilihat dari kriteria penafsiran mengenai indeks

korelasinya r = 0,693, maka memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

3. Kepuasan Konsumen (Y)

Berdasarkan perhitungan pada lampiran, diperoleh hasil rhitung> rtabel

yaitu 0,881>0,444. Hal ini berarti alat instrumen yang digunakan

reliabel. Jika dilihat dari kriteria penafsiran mengenai indeks

korelasinya r = 0,881, maka memiliki tingkat reliabilitas yang sangat

tinggi.

G. Uji Persyaratan Statistik Parametrik

Menurut Sudarmanto (2005: 104-123), Untuk menggunakan alat analisis

statistik parametrik selain diperlukan data yang interval dan rasio juga harus

diperlukan persyaratan uji normalitas dan homogenitas.

1. Uji Normalitas

Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan statistik

parametrik yaitu uji normalitas data populasi. Uji normalitas digunakan

untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan sebagai alat

pengumpul data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data

sampel dalam penelitian ini menggunakan One- Sample Kolmogorov-
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Smirnov ( Uji K-S ).Dimana dinyatakan data homogen apabila nilai

signifikans > nilai alpha yang digunakan yaitu 5%.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari

populasi yang homogen atau tidak. Untuk menguji homogenitas data

digunakan Uji Levene Statistic. Dimana dinyatakan data homogen apabila

nilai signifikansi > nilai alpha yang digunakan yaitu 5%.

H. Uji Persyaratan Regresi Linear Ganda (Uji Asumsi Klasik)

1. Uji Linearitas Garis Regresi

Uji kelinieran regresi dilakukan untuk mengetahui apakah pola  regresi

bentuknya linier atau tidak. Menurut Hadi (2004 : 2) mengemukakan

bahwa uji ini dimaksudkan untuk mengetahui linieritas hubungan antara

variabel bebas dengan variabel terikat. Uji kelinieran regresi linier multiple

dengan menggunakan statistik F dengan rumus :

F =
GS

TCS
2

2

Keterangan:

S2TC = Varian Tuna Cocok

S2G = Varian Galat

Kriteria pengujian sebagai berikut.
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1. Menggunakan koefisien signifikansi (Sig.) dengan cara

membandingkan nilai Sig. dari Deviation from Linearity pada tabel

ANOVA dengan  =0,05, dengan kriteria “ Apabila  nilai Sig. pada

Deviation from Linearity >  makaH0 diterima. Sebaliknya tidak

diterima”.

2. Menggunakan harga koefisien F pada baris Deviation from

Linearityatau F Tuna Cocok (TC) pada tabel ANOVA dibandingkan

dengan Ftabel. Kriteria pengujiannya adalah Ho diterima apabila F hitung ≤

F tabel dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut = k – 2. Sebaliknya

Ho ditolak (Sudjana, 2001).

Untuk mencari F hitung digunakan tabel ANOVA (Analisis Varians)

sebagai berikut.

Tabel 12. Tabel Analisis Varians Anova

Sumber DK JK KT F keterangan
Total 1 N  2Y

Koefisien(a)

Regresi(a/b)

Residu

1

1

n-2

JK(a)

JKReg(b/a)

JK (S)

JK(a)

S2reg=JK b/a)

S2sis=
2

)(

n

sJK
sisS

regS
2

2

Untuk
menguji
keberartian
hipotesis

Tuna cocok

Galat/Error

k-2

n-k

JK (TC)

JK (G)

S2TC
2

)(

K

TCJK

S2G =
kn

EJK


)( ES

TCS
2

2

Untuk
menguji
kelinearan
regresi

Keterangan:

JK (a) =
 

n

Y
2
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JK (b/a) =
  









 
n

YX
XYb

JK (G) =
 

  













1

2

2

n

Y
Y

JK (T) = JK (a) – JK (b/a)
JK (T) = 2
JK (TC) = JK (S) – JK (G)
S2

reg = Varians Regresi
S2

sis = Varians Sisa
n = Banyaknya Responden

2. Uji Multikolinearitas

Uji asumsi tentang multikolinearitas ini dimaksudkan untuk membuktikan

atau menguji ada tidaknya hubungan yang linear antara variabel bebas

(independen) satu dengan variabel bebas (independen) yang lainnya.

Dalam analisis regresi linear ganda, maka akan terdapat dua atau lebih

variabel bebas atau variabel independen yang diduga akan mempengaruhi

variabel terikatnya (dependen).  Pendugaan tersebut akan dapat

dipertanggungjawabkan apabila tidak terjadi adanya hubungan yang linear

(multikolinearitas) di antara variabel-variabel independen. Adanya

hubungan yang linear antarvariabel independen akan menimbulkan

kesulitan dalam memisahkan pengaruh masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependennya. Oleh karena itu, harus benar-

benar dapat menyatakan bahwa tidak terjadi  adanya hubungan linear di

antara variabel - variabel independen tersebut. (Sudarmanto, 2005:136-

137).
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Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel

independen. Jika terjadi hubungan yang linier (multikolinieritas) maka

akan mengakibatkan (Sudarmanto, 2005:137):

1. Tingkat ketelitian koefisien regresi sebagai penduga sangat rendah,
dengan demikian menjadi kurang akurat.

2. Koefisien regresi serta ragamnya akan bersifat tidak stabil, sehingga
adanya sedikit perubahan pada data akan mengakibatkan ragamnya
berubah sangat berarti.

3. Tidak dapat memisahkan pengaruh tiap-tiap variabel independen secara
individu terhadap variabel dependen.

Metode uji multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini ada dua

yaitu:

1. Menggunakan koefisien signifikansi dan kemudian dibandingkan

dengan tingkat alpha .

2. Menggunakan harga koefisien Pearson Correlation. Penentuan harga

koefisien ditentukan dengan rumus:

r =
})(}{)({

))((.
2222 YYnXXn

YXXYn





Keterangan :
r =  Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

X  = Skor butir soal
Y  = Skor total
n   = Jumlah sampel (Arikunto, 2007: 72).

Rumusan hipotesis yaitu:

H0 : tidak terdapat hubungan antarvariabel independen.

Ha : terdapat hubungan antar variabel independen.

xy

xy
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Kriteria pengujian sebagai berikut.

1. Apabila koefisien signifikansi < α = 0,05 maka terjadi

multikolinearitas di antara variabel independennya.

2. Apabila  rhitung< rtabel dengan dk = n dan α = 0,05 maka H0 ditolak

sebaliknya jika rhitung> rtabel maka H0 diterima.

3. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di

antara data pengamatan atau tidak. Adanya autokorelasi dapat

mengakibatkan penaksir mempunyai varians minimum (Gujarati dalam

Sudarmanto. 2005 : 142-143). Metode uji autokorelasi yang digunakan

dalam penelitian ini adalah statistik d Durbin- Waston.

Tahap-tahap pengujian dengan uji Durbin- Waston adalah sebagai berikut:

1. Carilah nilai-nilai residu dengan OLS (Ordinary Least Square) dari

persamaan yang akan diuji dan hitung statistik d dengan menggunakan

persamaan   
t t

ttt uuud
2 1

22
1 /

2. Menentukan ukuran sampel dan jumlah variabel independen kemudian

lihat Tabel Statistik Durbin-Waston untuk mendapatkan nilai-nilai kritis

d yaitu nilai Durbin-Waston Upper, du dan nilai Durbin-Waston Lower,

dl.

3. Dengan menggunakan terlebih dahulu Hipotesis Nol bahwa tidak ada

otokorelasi positif dan Hipotesis Alternatif:

Ho : ρ< 0   (tidak ada autokorelasi positif)
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Ha : ρ< 0   (ada autokorelasi positif)

Dalam keadaan tertentu, terutama untuk menguji persamaan beda pertama,

uji d dua sisi akan lebih tepat. Langkah-langkah 1 dan 2 persis sama di atas

sedangkan langkah 3 adalah menyusun hipotesis nol bahwa tidak ada

otokorelasi.

Ho : ρ = 0

Ho : ρ = 0

Rumus hipotesis yaitu :

Ho: tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan.

Ha : terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan.

Kriteria pengujian:

Apabila nilai statistik Durbin-Waston berada di antara angka 2 atau

mendekati angka 2 maka dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak

memiliki otokorelasi, dalam hal sebaliknya, maka dinyatakan terdapat

autokorelasi  (Rietveld dan Sunarianto dalam Sudarmanto, 2005 : 141).

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi heteroskedastisitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah

variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan.

Apabila asumsi tidak terjadinya heteroskedastisitas ini tidak terpenuhi,

maka penaksir menjadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun

besar (Gujarati dalam Sudarmanto, 2005:148) dan estimasi koefisien dapat



53

dikatakan menjadi kurang akurat (Rietveld dan Sunaryanto, dalam

Sudarmanto, 2005:148).

Pengujian rank korelasi spearman (spearman’s rank correlation test)

Koefisien korelasi rank dari spearman didefinisikan sebagai berikut :

Keterangan:

rs = koefisien korelasi spearman
di = perbedaan dalam rank yang diberikan kepada dua karakteristikyang

berbeda dari individu atau fenomena ke i.
N   = banyaknya individu atau fenomena yang diberi rank.

Di mana nilai rs adalah -1 ≤  r ≤ 1.

Kriteria pengujiansebagai berikut.

Apabila koefisien signifikansi (Sig.) lebih besar dari  yang dipilih

(misalnya 0,05), maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas di

antara data pengamatan tersebut,yang berarti menerima Ho, dan sebaliknya

apabila koefisien signifikansi (Sig.) lebih kecil dari  yang dipilih

(misalnya 0,05), maka dapat dinyatakan terjadi heteroskedastisitas di

antara data pengamatan tersebut,yang berarti menolak Ho (Gujarati, 1997).

Rumusan hipotesis sebagai berikut.

H0 =  Tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang

menjelaskan dan nilai mutlak dari residual.

Ha =  Ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan dan

nilai mutlak dari residual
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I. Uji Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Untuk menguji hipotesis pertama dan kedua yaitu pengaruh kualitas

pelayanan terhadap kepuasan konsumen dan pengaruh harga terhadap

kepuasan konsumen digunakan statistik t dengan model regresi linear

sederhana, yaitu:

bXaY 
^

Untuk nilai a dan b dicari dengan rumus:

 
 






22

2

)(

))(())((

n
a

 
 






22 )(

)(

n

n
b

Keterangan:


^

Y Subyek dalam variabel yang diprediksikan
a =  Nilai Intercept (konstanta) harga Y jika X = 0
b =   Koefisien arah regresi penentu ramalan (prediksi) yang

menunjukkan nilai peningkatan atau penurunan variabel Y
X =  Subyek pada variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu.

Kemudian dilanjutkan dengan uji t. Uji t ini digunakan untuk mengetahui

taraf signifikan masing-masing hipotesisyaitu pengaruh kualitas

pelayanan terhadap kepuasan konsumen dan pengaruh harga terhadap

kepuasan konsumen. Adapun rumus uji t sebagai berikut:

sb

b
t 0
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Keterangan:

to = Nilai teoritis observasi
b   = Koefisien arah regresi
Sb = Standar deviasi

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

Pengujian koefisien regresi variabel ketersediaan sarana belajar (X1)

1. Menentukan Hipotesis

Ho : Secara parsial Tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel

terikat pada Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri

Bandar Lampung

Ha : Secara parsial ada pengaruh signifikan variabel bebas terhadap

variabel terikat pada Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Belajar

Nurul Fikri Bandar Lampung

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan a = 5%(signifikansi 5% atau 0,05

adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian)

3. Menentukan t hitung dengan menggunakan rumus t hitung di atas

4. Menentukan t tabel

Tabel distribusi t diperoleh dari daftar distribusi t dengan peluang (1- a

)dan dk = n-2

5. Kriteria Pengujian

Ho diterima jika -t tabel < t hitung < t tabel

Ho ditolak jika -t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel

6. Membandingkan thitung dengan t tabel

Jika Nilai t hitung > t table, maka Ho ditolak
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7. Kesimpulan

Jika Ho ditolak maka secara parsial variabel bebasberpengaruh positif

terhadap variabel terikat di lembaga bimbingan dan konsultasi belajar

nurul fikri.

- t tabel                                            0t tabel

Gambar 2. Kurva t distribusi (uji dua pihak).

Koefesien korelasi variabel bebas terhadap variabel terikat dengan

kriteria thitung > ttabel dinyatakan memiliki hubungan, untuk menyatakan

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dilakukan analisis

korelasi product moment

2. Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Untuk hipotesis ketiga menggunakan statistik F dengan model regresi liniear

multiple, yaitu:

2211 


bba

Keterangan :
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^

Y =   Nilai ramalan untuk variabel Y
Nilai Intercept (konstanta)
Koefisien arah regresi

21 XX Variabel bebas

Kemudian dilanjutkan dengan uji F. Uji ini digunakan untuk mengetahui

apakah variabel independen (X1,X2….Xn) secara bersama-sama berpengaruh

secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Atau untuk mengetahui

apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel

dependen atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku

untuk populasi (dapat digeneralisasikan). Untuk melihat ada tidaknya

pengaruh ganda antara X1, X2 terhadap Y maka dapat menggunakan rumus:

)1/()(

/




knsJK

KJK
F reg

Keterangan:

n = Banyaknya responden
k = Banyaknya kelompok

)(regJK = YXbYXb   2211

)(resJK =   )(
2

regJKY

a

21bb
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Tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan Hipotesis

Ho : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara kualitas pelayanan dan

harga secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen bimbingan

dan konsultasi belajar Nurul Fikri Bandar Lampung

Ha : Ada pengaruh secara signifikan antara kualitas pelayanan dan harga

secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen bimbingan dan

konsultasi belajar Nurul Fikri Bandar Lampung

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan a = 5% (signifikansi 5% atau 0,05

adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian)

3. Menentukan F hitung dengan menggunakan rumus statistik F di atas.

4. Menentukan F tabel

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, a = 5%. Dengan Ftabel

untuk dk pembilang = k dan dk penyebut (n-k-1)

5. Kriteria pengujian

- Ho diterima bila F hitung < F tabel

- Ho ditolak bila F hitung > F tabel

6. Membandingkan t hitung dengan t tabel

Jika Nilai t hitung > t table,  maka Ho ditolak

7. Kesimpulan

Jika Ho ditolak makakualitas pelayanan dan harga secara bersama-sama

berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen di lembaga Bimbingan

dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri Bandar Lampung


