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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek penelitian di Hutan 

Kota BSD City, Kota Tangerang Selatan, Banten. Beralamat di Jalan Taman 

Tekno Widya Serpong, Kota Tangerang Selatan.  

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Arikunto (2006:130) populasi adalah subjek penelitian. Apabila 

seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah 

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh warga Kota Tangerang Selatan yang 

pernah berkunjung ke Hutan Kota BSD City. 

2. Sampel  

Sugiyono (2014) mengatakan sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada dalam populasi, 

misalnya karena ada keterbatasan waktu, biaya, dan juga tenaga, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. 

Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat 

diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi 

harus betul-betul representatif (mewakili). 

a) Teknik pengambilan sampel 

Teknik sampling dapat diedakan menjadi dua, yaitu probability 

sampling dan nonprobability sampling. Probability sampling adalah 

teknik pengmbilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi 
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setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Sedangkan nonprobability sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan pada setiap unsur 

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam kajian 

ilmiah ini, peneliti menggunakan teknik probability sampling, dengan 

pertimbangan semua pengunjung Hutan Kota BSD City memiliki 

peluang untuk dijadikan sampel. 

b) Menentukan ukuran sampel 

Sugiyono (2014) dalam bukunya mengatakan bahwa jumlah 

anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah 

sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan 

jumlah anggota populasi itu sendiri. Jadi bila jumlah populasi 1000 

dan hasil penelitian itu diberklakukan untuk 1000 orang tanpa ada 

kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah 

populasi tersebut, yaitu 1000 orang. 

Dalam menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan 

rumus Slovin, berikut rumusnya: 

 

Keterangan: 

n =  Ukuran sampel 

N =  Ukuran populasi 

e =  Persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan  

pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir (e=0,15) 

Berdasarkan rumus tersebut dengan populasi (jumlah penduduk 

Kota Tangerang Selatan tahun 2014) sebesar 1,219,245 jiwa (Sumber: 

http://www.biropemerintahan.bantenprov.go.id), dengan nilai kritis 

atau batas ketelitian yang diinginkan 15%, maka ukuran sampel 

berdasarkan rumus tersebut adalah: 

 

 

http://www.biropemerintahan.bantenprov.go.id/
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n = 44.4428244, dibulatkan menjadi 44 orang responden 

 

C. Metode Penelitian  

Metode penelitian memegang peranan penting dalam sebuah penelitian 

yang dipakai sebagai alat untuk membantu dalam memecahkan masalah dan 

membuktikan hipotesis. Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu 

(Sugiyono, 2014). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian desriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2011) 

adalah metode penelitian yang digunakan utnuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, 

analisis data bersifat statistic, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.  

 

D. Operasionalisasi Variabel 

Definisi operasionalisasi variabel diberikan untuk mengartikan atau 

mempersiapkan sebuah kegiatan penelitian itu sendiri dan juga untuk menjelaskan 

bagaimana peneliti mengukur variable tersebut. Menurut Pritchard & Ashwood 

(2008) kebutuhan akan mendorong timbulnya motivasi untuk melakukan upaya 

guna memaksimalkan energinya untuk mencapai kepuasan yang diinginkan. 

Dalam mencapai kepuasan, seseorang harus mengetahui atau menyadari 

kebutuhan dasar mereka. Berdasarkan teori Hirarki Kebutuhan Maslow, 

kebutuhan manusia dibagi menjadi lima tingkatan yaitu Physiological, Safety, 

Social, Esteem dan Self-Actualisation. 
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Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel  

Variable Sub Variabel Indikator Skala 
No. 

item 

Hirarki kebutuhan 

Maslow 

Physiological 

Tingkat kesegaran 

pikiran 
Ordinal 1 

Tingkat relaksasi 

mental 
Ordinal 2 

Tingkat 

kebahagiaan  
Ordinal 3 

Tingkat 

mendapatkan 

hiburan 

Ordinal 4 

Tingkat melatih 

fisik 
Ordinal 5 

Tingkat kebugaran 

tubuh  
Ordinal 6 

Safety 

Tingkat rasa aman 

dan nyaman saat 

berekreasi 

Ordinal 7 

Tingkat rasa aman 

terhadap bencana 

alam 

Ordinal 8 
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Tingkat rasa aman 

dari gangguan 

orang lain  

Ordinal 9 

Tingkat rasa aman 

dari hewan 

berbahaya  

Ordinal 10 

Social 

Tingkat kebebasan 

berinteraksi dengan 

orang lain 

Ordinal 11 

Tingkat kemudahan 

mendapatkan teman 

baru 

Ordinal 12 

Tingkat 

kebersamaan 

bersama kerabat  

Ordinal 13 

Tingkat 

mempererat 

hubungan dengan 

kerabat 

Ordinal 14 

Esteem 

Tingkat prestise 

mengunjungi Hutan 

Kota 

Ordinal 15 

Tingkat 

mendapatkan 

apresiasi  

Ordinal 16 

Self-

Actualisation 

Tingkat kemudahan 

untuk bergabung 

dengan komunitas 

hobi 

Ordinal 17 
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Tingkat 

mengembangkan 

bakat 

Ordinal 18 

Tingkat 

mendapatkan 

tantangan 

baru/petualangan 

baru di Hutan Kota  

Ordinal 19 

Tingkat 

memperkaya 

intelektualitas 

Ordinal 20 

Kepuasan pelanggan 

adalah respons 

perlanggan terhadap 

ketidakseusaian antara 

tingkat kepentingan 

sebelumnya dan kinerja 

actual yang dirasakannya 

setelah pemakaian. 

(rangkuti, 2006. Hlm 30) 

Kepentingan 

Tingkat kesegaran 

pikiran 
Ordinal 21 

Tingkat relaksasi 

mental 
Ordinal 22 

Tingkat melatih 

fisik 
Ordinal 23 

Tingkat kebugaran 

tubuh  
Ordinal 24 

Tingkat kebebasan 

berinteraksi dengan 

orang lain 

Ordinal 25 

Tingkat kemudahan 

mendapatkan teman 

baru 

Ordinal 26 

Tingkat 

mempererat 

hubungan dengan 

kerabat 

Ordinal 27 
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Tingkat 

mendapatkan 

apresiasi 

Ordinal 28 

Tingkat kemudahan 

untuk bergabung 

dengan komunitas 

hobi 

Ordinal 29 

Tingkat 

mengembangkan 

bakat 

Ordinal 30 

Kinerja 

Tingkat 

mendapatkan 

hiburan 

Ordinal 31 

Tingkat rasa aman 

dan nyaman saat 

berekreasi 

Ordinal 32 

Tingkat rasa aman 

terhadap bencana 

alam 

Ordinal 33 

Tingkat rasa aman 

dari gangguan 

orang lain  

Ordinal 34 

Tingkat rasa aman 

dari hewan 

berbahaya 

Ordinal 35 

Tingkat kebebasan 

berinteraksi dengan 

orang lain 

Ordinal 36 

Tingkat kemudahan 

mendapatkan teman 

baru 

Ordinal 37 

Tingkat prestise 

mengunjungi Hutan 

Kota 

Ordinal 38 
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Tingkat 

mendapatkan 

tantangan 

baru/petualangan 

baru di Hutan Kota  

Ordinal 39 

Tingkat 

memperkaya 

intelektualitas 

Ordinal 40 

Sumber : diolah oleh peneliti (2015) 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Menurut Nawawi & Martini (1991) observasi adalah pengamatan 

dan pencatatan secara sistimatik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam 

suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. 

Dalam penelitian ini observasi diperlukan untuk memahami 

aktifitas yang sebenarnya sedang terjadi, yang akan disesuaikan dengan 

data yang diperoleh dari wawancara atau kuesioner sebelumnya. 

Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) tujuan observasi adalah 

mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang 

berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna 

kejadian di lihat dari perpektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang 

diamati tersebut. 

Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) salah satu hal yang 

penting, namun sering dilupakan dalam observasi adalah mengamati hal 

yang tidak terjadi. Dengan demikian Patton menyatakan bahwa hasil 

observasi menjadi data penting karena : 

a) Peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks 

dalam hal yang diteliti akan atau terjadi. 

b) Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi 

pada penemuan dari pada pembuktiaan dan mempertahankan pilihan 

untuk mendekati masalah secara induktif. 
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c) Observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subjek 

penelitian sendiri kurang disadari. 

d) Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal 

yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian 

secara terbuka dalam wawancara. 

e) Observasi memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap 

introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. Impresi dan perasan 

pengamatan akan menjadi bagian dari data yang pada giliranya dapat 

dimanfaatkan untuk memahami fenomena yang diteliti. 

2. Wawancara 

Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) dalam proses 

wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, 

interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta 

mencantumkan isu-isu yang harus diliput tampa menentukan urutan 

pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit. 

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer 

mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar 

pengecek (check list) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas 

atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian interviwer harus memikirkan 

bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam 

kalimat Tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks actual 

saat wawancara berlangsung (Patton dalam poerwandari, 1998). 

Kerlinger (dalam Hasan 2000) menyebutkan 3 hal yang menjadi 

kekuatan metode wawancara : 

a) Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan yang 

diajukan. Jika mereka tidak mengerti bisa diantisipasi oleh interviewer 

dengan memberikan penjelasan. 

b) Fleksibel, pelaksanaanya dapat disesuaikan dengan masing-masing 

individu. 

c) Menjadi satu-satunya hal yang dapat dilakukan disaat tehnik lain sudah 

tidak dapat dilakukan. 

3. Kuesioner 
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Menurut Suroyo Anwar (2009:168) Angket atau kuisioner  

merupakan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang data 

fakyual atau opini yang berkaitan dengan diri responden,yang dianggap 

fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden. 

4. Studi Kepustakaan 

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan 

menganalisis materi dari berbagai literatur yang relevan untuk 

memecahkan permasalahan penelitian. Peneliti juga berusaha 

membandingkan antara literatur yang satu dengan yang lainnya supaya 

mendapatkan data yang akurat.  

 

F. Proses Pengembangan Instrumen  

1. Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2010:3) valid adalah menunjukkan derajat 

ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data 

yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Berdasarkan teori tersebut bisa 

diartikan bahwa uji validitas sebagai alat ukur untuk kuesioner agar 

mengetahui jawaban secara benar dan suatu alat ukur disebut valid bila dia 

melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan mengukur apa yang 

seharusnya diukur.  

Berdasarkan teori tersebut harus diuji kevalidan sebuah angket 

(kuesioner) yang akan diberikan kepada responden sebelum melakukan 

penelitian. Karena validitas sebuah angket (kuesioner) diuji dari sejauh 

mana pertanyaan yang akan diberikan kepada responden.  

Untuk mencari nilai validitas yaitu dengan mengkorelasikan antar 

skor item instrumen dengan rumus pearson product moment sebagai 

berikut : 

 

 

Dimana : 
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rxy  = koefisien korelasi 

   = jumlah skor tiap item 

   = jumlah skor total 

n   = jumlah responden  

  

Setelah harga hitung diperoleh, kemudian dihitung dengan Uji-t 

dengan rumus sebagai berikut : 

 

Dimana : 

t   = nilai t hitung 

r  = koefesien korelasi hasil rhitung 

n  = jumlah responden 

 

Validitas dari kuesioner/angket akan terbukti jika harga t hitung 

lebih besar dari t tabel dan apabila hasil t hitung lebih kecil dari t tabel 

maka item angket/kuesioner tersebut tidak valid. Maka dapat di kriteriakan 

mengenai indeks korelasinya (r) sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Interpretasi koefesien korelasi nilai r 

Interval koefesien Tingkat hubungan 

0,80-1,000 Sangat kuat 

0,60-0,799 kuat 

0,40-0,599 Cukup kuat 

0,20-0,399 Rendah  

0,00-0,199 Sangat rendah   

 Sumber : Riduwan dan Sunarto (2007:81) 

Penulis menggunakan teknik perhitungan korelasi biasa untuk 

menganalisis validitas instrument penelitian ini. Korelasi antara skor-skor 

tes dari peserta yang sama perlu diuji agar terlihat koefesien validitas 
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tersebut pada angka atau taraf tertentu. Artinya, faktor kebetulan bukan 

menjadi faktor adanya koefesien validitas tersebut. 

Dalam pengolahan data penulis menggunakan software IBM SPSS 

Statistics 20 dan juga microsoft excel 2010 dengan rumus/syntax untuk 

mengetahui kevalidan dari per pertanyaan yang diajukan kepada responden 

dengan rumus penghitungan uji validitas pada instrumen penelitian 

tersebut. Berikut hasil dari pengolahan data dibawah ini : 

Tabel 3.3  

Hasil pengukuran uji validitas instrumen penelitian 

Importance Ratings Table  

No Pernyataan 
Nilai r 

Hitung 

Nilai r 

tabel 

Ketera

ngan 

1 
Tingkat kesegaran pikiran 

0.5078 0.2455 Valid 

2 
Tingkat relaksasi mental 

0.3996 0.2455 Valid 

3 
Tingkat kebahagiaan  

0.4860 0.2455 Valid 

4 
Tingkat mendapatkan hiburan 

0.5889 0.2455 Valid 

5 
Tingkat melatih fisik 

0.7350 0.2455 Valid 

6 
Tingkat kebugaran tubuh  

0.3002 0.2455 Valid 

7 

Tingkat rasa aman dan nyaman saat 

berekreasi 0.2740 0.2455 Valid 

8 
Tingkat rasa aman terhadap bencana alam 

0.5380 0.2455 Valid 

9 

Tingkat rasa aman dari gangguan orang 

lain  0.2498 0.2455 Valid 

10 
Tingkat rasa aman dari hewan berbahaya  

0.4420 0.2455 Valid 

11 

Tingkat kebebasan berinteraksi dengan 

orang lain 0.4322 0.2455 Valid 
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12 

Tingkat kemudahan mendapatkan teman 

baru 0.4345 0.2455 Valid 

13 
Tingkat kebersamaan bersama kerabat  

0.4377 0.2455 Valid 

14 

Tingkat mempererat hubungan dengan 

kerabat 0.3110 0.2455 Valid 

15 
Tingkat prestise mengunjungi Hutan Kota 

0.6016 0.2455 Valid 

16 
Tingkat mendapatkan apresiasi  

0.3518 0.2455 Valid 

17 

Tingkat kemudahan untuk bergabung 

dengan komunitas hobi 0.4815 0.2455 Valid 

18 
Tingkat mengembangkan bakat 

0.5230 0.2455 Valid 

19 

Tingkat mendapatkan tantangan 

baru/petualangan baru di Hutan Kota  0.3386 0.2455 Valid 

20 
Tingkat memperkaya intelektualitas 

0.3722 0.2455 Valid 

Sumber : diolah oleh peneliti (2015) 

Berdasarkan tabel 3.3 uji validitas diatas dapat dilihat terdapat 20 

pertanyaan yang bernilai positif dan dinyatakan valid. Ini berdasarkan dari nilai r 

hitung yang hasilnya lebih besar dari nilai r tabel = 0,2455, sehingga 20 item 

pernyataan tersebut dinyatakan layak dapat dijadikan sebagai instrument 

penelitian. Perhitungan validitas ini menggunakan bantuan sofware IBM SPSS 

Statistics 20 for Windows. Berikutnya terdapat tabel 3.5, yaitu tabel uji validitas 

Precieved Performance 

Tabel 3.4 

Hasil pengukuran uji validitas instrumen penelitian 

Precieved Ratings Table  

No Pernyataan 
Nilai r 

Hitung 

Nilai r 

tabel 

Ketera

ngan 

1 
Tingkat kesegaran pikiran 

0.2937 0.2455 Valid 
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2 
Tingkat relaksasi mental 

0.3026 0.2455 Valid 

3 
Tingkat kebahagiaan 

0.3500 0.2455 Valid 

4 
Tingkat mendapatkan hiburan 

0.3989 0.2455 Valid 

5 
Tingkat melatih fisik 

0.2684 0.2455 Valid 

6 
Tingkat kebugaran tubuh 

0.3134 0.2455 Valid 

7 

Tingkat rasa aman dan nyaman saat 

berekreasi 0.3971 0.2455 Valid 

8 
Tingkat rasa aman terhadap bencana alam 

0.3174 0.2455 Valid 

9 

Tingkat rasa aman dari gangguan orang 

lain 0.2488 0.2455 Valid 

10 
Tingkat rasa aman dari hewan berbahaya 

0.2806 0.2455 Valid 

11 

Tingkat kebebasan berinteraksi dengan 

orang lain 0.3429 0.2455 Valid 

12 

Tingkat kemudahan mendapatkan teman 

baru 0.3253 0.2455 Valid 

13 
Tingkat kebersamaan bersama kerabat 

0.2675 0.2455 Valid 

14 

Tingkat mempererat hubungan dengan 

kerabat 0.3066 0.2455 Valid 

15 
Tingkat prestise mengunjungi Hutan Kota 

0.5491 0.2455 Valid 

16 
Tingkat mendapatkan apresiasi 

0.2817 0.2455 Valid 

17 

Tingkat kemudahan untuk bergabung 

dengan komunitas hobi 0.3503 0.2455 Valid 
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18 
Tingkat mengembangkan bakat 

0.4166 0.2455 Valid 

19 

Tingkat mendapatkan tantangan 

baru/petualangan baru di Hutan Kota 0.3206 0.2455 Valid 

20 
Tingkat memperkaya intelektualitas 

0.3571 0.2455 Valid 

Sumber : diolah oleh peneliti (2015) 

Berdasarkan tabel 3.3 uji validitas diatas dapat dilihat terdapat 20 

pertanyaan yang bernilai positif dan dinyatakan valid. Ini berdasarkan dari 

nilai r hitung yang hasilnya lebih besar dari nilai r tabel = 0,2455, sehingga 

20 item pernyataan tersebut dinyatakan layak dapat dijadikan sebagai 

instrument penelitian. Perhitungan validitas ini menggunakan bantuan 

sofware IBM SPSS Statistics 20 for Windows. 

2. Uji Reliabilitas 

Suharsimi Arikunto (2006:154) menyatakan bahwa realibilitas 

menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. 

Sugiyono (2010:268) reliabilitas berkenaan dengan derajat 

konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan positivistik 

(kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti 

dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama atas peneliti sama 

dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama atau sekelompok data 

bila dipecah menjadi dua menunjukan data yang tidak berbeda. 

Berdasarkan teori tersebut bahwa angket (kuesioner) sudah dapat 

dipercaya sebagai sumber data yang akan dikumpulkan oleh penulis 

karena suatu data akan dapat dipercaya bila alat ukur data tersebut sudah 

teruji dan terpercaya sebagai instrumen penelitian. 

Untuk uji reliabilitas ini penulis menggunakan metode alpha 

dengan mengukur reliabilitas alat ukur dengan sekali pengukuran 

(Riduwan dalan Muhammad, 2013), rumusnya sebagai berikut : 
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 Dimana : 

  = nilai realibilitas 

 = jumlah varian skor tiap item 

 = varian total  

K = jumlah item 

Untuk mencari nilai selanjutnya yaitu nilai varian tiap-tiap skor  

item menggunakan persamaan sebagai berikut : 

 

Dimana : 

 = varian skor tiap item   

N = jumlah  responden 

 = jumlah  kuadrat item x 

  = jumlah  item X dikuadratkan 

Hasil dari perhitungan r  dibandingkan dengan r  pada taraf 

nyata  = 5 %, dengan kriteria kelayakan jika r  > r  dapat 

diartikan reliabel dan sebaliknya apabila r  < r  berarti tidak 

reliabel. Apabila koefesien realibilitas telah dhitung, selanjutnya yaitu 

menyatakan hubungan dan bisa menggunakan kriteria Guilford dalam 

Muhammad (2013), yaitu : 

a) < 0,20 = hubungan yang sangat kecil dan bisa diabaikan 

b) 0,20-<0,40  = hubungan yang kecil (tidak erat) 

c) 0,40-<0,70  = hubungan yang cukup erat 

d) 0,70-<0,90  = hubungan yang erat (reliabel) 

e) 0,90-<1,00  = hubungan yang sangat erat (sangat reliabel) 
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Sumber : diolah oleh peneliti (2015) 

Gambar 3.1  

Hasil pengukuran uji realibilitas instrumen penelitian 

Importance Ratings Table 

Hasil Pengukuran uji relaibitas instrument penelitian Importance Rating 

Table dapat diketahui bahwa hubungan ke 20 atribut yang diteliti memiliki 

hubungan yang cukup erat dengan mengacu pada kriteria Guilford dalam 

Muhammad (2013) dengan skor 0.775. 

 

 
Gambar 3.2 

Hasil pengukuran uji realibilitas instrumen penelitian 

Performance Ratings Table 

Hasil Pengukuran uji relaibitas instrument penelitian Performance Rating 

Table dapat diketahui bahwa hubungan ke 20 atribut yang diteliti memiliki 

hubungan yang cukup erat dengan mengacu pada kriteria Guilford dalam 

Muhammad (2013) dengan skor 0.575. 

 

G. Analisis Data 

1. Importance-Performance Analysis (IPA) 

Importance-Performance Analysis atau IPA adalah metode yang 

digunakan untuk menentukan tingkat kepuasan konsumen. Metode ini 

merupakan suatu teknik penerapan untuk mengukur atribut dari tingkat 

kepentingan dan tingkat pelaksanaan/kinerja.  
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Tingkat kepentingan adalah seberapa penting suatu atribut bagi 

konsumen. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk mengetahui tingkat 

kepentingan secara nyata dari atribut-atribut yang ditawarkan. Pernyataan 

yang diberikan kepada responden berupa pemilihan rentang skala yang 

dibuat berjenjang, mulai dari intensitas paling rendah, diberi angka 1 

(tidak penting) sampai 5 (sangat penting). Sedangkan tingkat kinerja 

adalah bagaimana kinerja yang telah ditawarkan oleh perusahaan terhadap 

harapan pelanggannya. Sama halnya dengan tingkat kepentingan 

pertanyaan yang diberikan kepada responden berupa pemilihan rentang 

skala yang dibuat berjenjang mulai dari intensitas paling rendah, diberi 

angka 1 (tidak baik) sampai paling tinggi, diberi angka 5 (sangat tidak 

baik). Berikut adalah tabel dengan tingkat kepentingan dan tingkat kinerja 

yang diberi nilai bobot: 

Tabel 3.5 

Nilai Bobot Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kinerja 

Tingkat Kepentingan 

(X) 
Nilai (Bobot) Tingkat Kinerja (Y) 

Tidak Penting 1 Tidak Baik 

Kurang Penting 2 Kurang Baik 

Cukup Penting 3 Cukup Baik 

Penting 4 Baik 

Sangat Penting 5 Sangat Baik 

 

Setelah diketahui tingkat kepentingan dan kinerja setiap atribut 

untuk seluruh responden (sumbu mendatar (Xi) diisi dengan nilai rata-rata 

kepentingan atribut ke-i dan sumbu tegak (Yi) diisi dengan nilai rata-rata 

tingkat kinerja), langkah selanjutnya adalah memetakan hasil perhitungan 

ke dalam Diagram Kartesius. Untuk dapat menyederhanakan angka dalam 

diagram, maka dapat dilakukan dengan cara membagi masing-masing total 

kepentingan dan total kinerja dengan jumlah responden, dihitung dengan 

rumus dibawah ini : 
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Keterangan : 

 = Nilai rata-rata tingkat kepentingan atribut ke-i 

 = Nilai rata-rata tingkat kinerja atribut ke-i  

n  = Jumlah responden 

 

Setelah mendapatkan angka-angka tersebut, kemudian langkah 

selanjutnya adalah memasukannya kedalam diagram kartesius. Diagram 

kartesius merupakan matriks Importance-Performance yang dibagi 

menjadi empat kuadran yang dibatasi oleh dua buah garis yang 

berpotongan tegak lurus pada titik (X,Y), masing-masing dihitung dengan 

rumus dibawah ini : 

 

     

Keterangan : 

 =  Nilai rata-rata tingkat kepentingan untuk seluruh atribut 

 =  Nilai rata-rata tingkat kinerja untuk seluruh atribut 

 =  Banyaknya atribut yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen 

 

Matriks IPA dalam Rangkuti (2006) terdiri dari empat kuadran 

yang masing-masing menjelaskan keadaaan yang berbeda. Berikut gambar 

Matriks IPA : 

 

 

Kuadran I 

(Prioritas Utama) 

Kuadran II 

(Pertahankan Prestasi) 
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Kepentingan 

 

  

 

 

  

       0  Kinerja 

 

Keterangan : 

a) Kuadran I (Prioritas Utama/Focus Improvement) 

Menunjukkan faktor atau atribut yang dianggap mempengaruhi 

kepuasan pelanggan, termasuk unsur-unsur yang dianggap sangat 

penting, namun perusahaan belum melaksanakannya sesuai dengan 

keinginan pelanggan, sehingga mengecewakan atau tidak puas. Atribut 

yang termasuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan 

b) Kuadran II (Pertahankan Prestasi/Maintain Performance) 

Menunjukkan faktor atau atribut yang telah berhasil 

dilaksanakan perusahaan, untuk itu wajib dipertahankan, sehingga 

dianggap sangat penting dan sangat memuaskan. Atribut dalam 

kuadran ini harus dipertahankan. 

c) Kuadran III (Prioritas Rendah/Medium Low Priority) 

 Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting 

pengaruhnya bagi pelanggan, pelaksanaannya oleh perusahaan biasa-

biasa saja, sehingga dianggap kurang pernting dan kurang memuaskan. 

Atribut dalam kuadran ini perlu dikembangkan walaupun tidak begitu 

dianggap penting oleh pengunjung. 

d) Kuadran IV (Berlebihan/Reduce Emphasis) 

 Menunjukkan faktor yang mempengaruhi pelanggan kurang 

penting, akan tetapi pelaksanaannya berlebihan, sehingga dianggap 

Kuadran III 

(Prioritas Rendah) 

Kuadran IV 

(Berlebihan) 
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kurang penting tetapi sangat memuaskan. Harus dilakukan efisiensi 

dalam kuadran ini, untuk menghemat biaya operasional. 

2. Garis Kontinum 

Garis Kontinum digunakan untuk menentukan interval dari 

jawaban sangat penting, penting, cukup, tidak penting, sangat sangat tidak 

penting atau sangat setuju, setuju, cukup, tidak setuju, sangat tidak setuju 

dari suatu variabel. Adapun langkah-langkah perhitungan dalam teknik 

garis kontinum ini, yakni sebagai berikut (Sugiyono, 2013): 

a) Mencari nilai indeks maksimum 

Nilai indeks maksimum = skor tertinggi x jumlah pernyataan x 

jumlah responden. 

b) Mencari nilai indeks minimum 

Nilai indeks minimum = skor terendah x jumlah pernyataan x 

jumlah responden. 

c) Mencari panjang kelas interval 

Panjang kelas interval = nilai indeks maks : banyaknya kelas-

kelas interval. 

Sehingga garis kontinum akan berbentuk seperti gambar dibawah ini:  

 

 

 

Gambar 3.3 Garis Kontinum 

Jika digambarkan jumlah pernyataan suatu variabel adalah lima 

pernyataan dengan skor pernyataan terbesar 5 dan skor pernyataan 

terendah adalah 1 dengan responden sebanyak 100 orang, maka 

perhitungan garis kontinum adalah sebagai berikut: 

  Jumlah kriteria pernyataan  : 5 

  tertinggi secara keseluruhan   : (5 x 5 x 100) = 2500  

  Nilai terendah    : (5 x 1 x 100) = 300 

Selanjutnya dapat diketahui interval untuk mengklasifikasikan 

penilaian adalah: 

Sangat tidak 

penting 

Tidak 

penting 
Cukup  Penting 

Sangat 

penting 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai jenjang interval 

sebesar 16 dan dibulatkan menjadi 20, maka klasifikasi penilaian yang 

tertuang dalam garis kontinum adalah: 

Sangat tidak 

penting 
Tidak penting Cukup Penting 

Sangat 

Penting 

    20%          36%            52%             68%            84%       100% 

3. Customer Satisfaction Index (CSI) 

Customer Satisfaction Index atau CSI adalah suatu ukuran 

keterkaitan konsumen kepada suatu merek. Ukuran ini mampu 

memberikan gambaran tentang kemungkinan seorang pelanggan beralih ke 

merek produk lain, terutama jika pada merek tersebut didapati adanya 

perubahan, baik mengenai harga maupun atribut lainnya. Metode ini 

digunakan untuk mengukur indeks kepuasan konsumen (Indeks 

Satisfaction) dari tingkat kepentingan (importance) dan tingkat kinerja 

(performance) yang berguna untuk pengembangan program pemasaran 

yang mempengaruhi kepuasan pelanggan (Supranto, 2006). Berikut 

tahapan-tahapan pengukuran CSI menurut Stratford (Smalia dalam 

Habibie, 2006).: 

a) Menghitung weighting factor (WF) 

Nilai rata-rata kepentingan diubah menjadi angka presentase dari 

total rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut yang diuji, sehingga 

didapatkan total WF sebesar 100 persen. 

b) Menghitung weighted score (WS) 

Nilai perkalian antara nilai rata-rata tingkat kinerja masing-masing 

atribut dengan WF masing-masing atribut. 

c) Menghitung weighted total (WT) 

Yaitu menjumlahkan WS dari semua atribut. 

d) Menghitung satisfaction index 
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WT dibagi skala maksimum yang digunakan (dalam penelitian ini 

skala maksimal adalah 5), kemudian dikali 100 persen. 

 Tingkat kepuasan responden secara menyeluruh dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

Tabel 3.6 

Kriteria nilai Customer Satisfaction Index (CSI) 

Kriteria CSI Nilai CSI 

Sangat puas  0,81-1,00 

puas 0,66-0,80 

Cukup puas 0,51-0,65 

Kurang puas 0,35-0,50 

Tidak puas 0,00-0,34 

 Sumber : Amalia dalam Kudus (2013) 

 

 


