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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Metode Yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan deskriptif verifikatif, untuk mengetahui 

hubungan yang signifikan antara  variabel yang diteliti sehingga yang akan 

memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. 

“Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan 

variabel mandiri, baik hanya pada saat variabel atau lebih (Variabel yang 

berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel 

lain (Sugiyono, 2017:35). “ 

 

Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut Sugiyono (2017:8) 

diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu 

dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Tujuan dari metode verifikatif adalah untuk menggambarkan benar atau 

tidaknya fakta-fakta yang ada dan menjelakan hubungan antar variabel yang diteliti, 

yaitu dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisa dan 

mengiterprestasikan data tersebut dalam pengujian hipotesis statistik. 

Penelitian verifikatif digunakan untuk meneliti hubungan variabel 

independen terhadap variabel dependen yaitu hubungan antara bauran pemasaran 

dan keunggulan bersaing terhadap minat siswa untuk memilih Universitas Buana 

Perjuangan (UBP) Karawang. Setelah itu, dianalisis dengan menggunakan analisa 

statistik untuk diambil kesimpulan. 
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Melihat sifat penelitian ini yaitu deskriptif-verifikatif, dimana pengumpulan 

data dilakukan di lapangan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif survei yaitu pengumpulan data yang dilakukan terhadap suatu obyek 

dilapangan dengan mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat mengumpulkan data yang pokok. Penelitian survey menurut 

Sugiyono (2015 : 81) adalah metode penelitian kuantiitatif yang digunakan untuk 

mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, 

pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa 

hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari 

populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara dan 

kuesioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk 

digeneralisasikan.  

 

3.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah bauran pemasaran 

dan keunggulan bersaing pada Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang, 

variabel tidak bebas adalah minat siswa untuk memilih Universitas Buana 

Perjuangan (UBP) Karawang. Rancangan operasionalisasi variabel dapat dilihat 

berikut ini: 
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Tabel 3.1.  

Operasionalisasi Variabel Penelitian 
 

DIMENSI INDIKATOR SATUAN UKUR SKALA 

BAURAN PEMASARAN  
Bauran pemasaran atau Marketing mix adalah strategi pemasaran yang dibutuhkan oleh Perguruan Tinggi, 

untuk menghasilkan target pasar yang diinginkan. 
 

Produk 

Pengetahuan UBP 

Karawang 

Tingkat Pengetahuan 

UBP Karawang 
Ordinal 

Pilihan Konsentrasi yang 

disediakan UBP Karawang 

Tingkat Pilihan 

Konsentrasi yang 

disediakan UBP 

Karawang 

Ordinal 

Harga 

Keterjangkauan Biaya 
Pendidikan UBP Karawang  

Tingkat 

Keterjangkauan Biaya 
Pendidikan UBP 

Karawang  

Ordinal 

Fasilitas  Pemberian 

beasiswa UBP Karawang 

Tingkat Fasilitas  

Pemberian beasiswa 

UBP Karawang 

Ordinal 

Pembayaran Biaya Kuliah 

yang Fleksibel 

Tingkat Pembayaran 

Biaya Kuliah yang 

Fleksibel 

Ordinal 

Tempat/Lokasi 

Keterjangkauan Lokasi 
UBP Karawang  

Tingkat 

Keterjangkauan 
Lokasi UBP 

Karawang  

Ordinal 

Kemudahan Lokasi UBP 

Karawang dengan akses 

jalan kendaraan umum dan 
pribadi 

Tingkat Kemudahan 

Lokasi UBP 

Karawang dengan 

akses jalan kendaraan 
umum dan pribadi 

Ordinal 

Promosi 

Kejelasan  promosi UBP 

Karawang 

Tingkat Kejelasan  

promosi UBP 

Karawang 

Ordinal 

 UBP Karawang melakukan 

interaksi langsung dengan 

calon Mahasiswa 

Tingkat UBP 

Karawang melakukan 

interaksi langsung 

dengan calon 
Mahasiswa 

Ordinal 

SDM 

Pengetahuan Almamater 

Mahasiswa UBP Karawang 

Tingkat Pengetahuan 
Almamater 

Mahasiswa UBP 

Karawang 

Ordinal 

Kemudahan Pelayanan 

yang diberikan UBP 
Karawang 

Kemudahan 

Pelayanan yang 

diberikan UBP 
Karawang 

Ordinal 

Proses 

Fleksibilitas Waktu 

Perkuliahan UBP 

Karawang 

Tingkat Fleksibilitas 

Waktu Perkuliahan 

UBP Karawang 

Ordinal 

Kejelasan Pelayanan pihak 
UBP Karawang  

Tingkat Kejelasan 

Pelayanan pihak UBP 

Karawang  

Ordinal 
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Tabel 3.1. 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 
 

Bukti Fisik 

Kelayakan Fasilitas 
Gedung dan Runag kelas 

UBP Karawang 

Tingkat Kelayakan 

Fasilitas Gedung dan 
Runag kelas UBP 

Karawang 

Ordinal 

Kelengkapan Fasilitas 

Sarana dan Prasarana  

UBP Karawang 

Tingkat Kelengkapan 

Fasilitas Sarana dan 

Prasarana  UBP 

Karawang 

Ordinal 

Kenyamanan Area 
Kampus UBP Karawang 

Tingkat Kenyamanan 

Area Kampus UBP 
Karawang 

Ordinal 

DIMENSI INDIKATOR SATUAN UKUR SKALA 

KEUNGGUALAN BERSAING 
Keunggulan Bersaing adalah keunggulan yang unik dari Universitas yang mempunyai nilai lebih untuk 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat mengenai Perguruan Tinggi. 
 

Mutu Program 

Pendidikan (Program 

Quality) 

Pengaruh Jumlah Pilihan 

Konsentrasi  

Tingkat Pengaruh 
Jumlah Pilihan 

Konsentrasi  

Ordinal 

Pentingnya Penerapan 

Teknologi  

Tingkat Pentingnya 

Penerapan Teknologi  
Ordinal 

Diferensiasi Program 
Pendidikan (Program 

Uniqueness) 

Pengaruh tentang program 

Studi yang diminati 

Tingkat Pengaruh 

tentang program Studi 

yang diminati 

Ordinal 

Pengaruh Mutu Program 

Pendidikan 

Tingkat Pengaruh 

Mutu Program 

Pendidikan 

Ordinal 

Biaya atau Harga (Price) 

Pengaruh Biaya Kuliah 
yang Terjangkau   

Tingkat Pengaruh 

Biaya Kuliah yang 
Terjangkau   

Ordinal 

Pengaruh Biaya kuliah 

yang Fleksibel  

Tingkat Pengaruh 
Biaya kuliah yang 

Fleksibel  

Ordinal 

DIMENSI INDIKATOR SATUAN UKUR SKALA 

MINAT 
Minat adalah keinginan dan rasa ketertarikan untuk memilih Perguruan Tinggi. 

 

(Perhatian ) Attention 

Ketertarikan terhadap 

UBP Karawang 

Tingkat Ketertarikan 
terhadap UBP 

Karawang 

Ordinal 

Keinginan 

Merekomendasikan UBP 

Karawang 

Tingkat Keinginan 

Merekomendasikan 

UBP Karawang 

Ordinal 

Minat (Interest) 

Minat Siswa untuk 

memilih UBP Karawang 

Tingkat Minat Siswa 

untuk memilih UBP 

Karawang 

Ordinal 

Keinginan untuk Memilih 

UBP Karawang sebagai salah 

satu pilihan melanjutkan 

pendidikan 

Tingkat Keinginan untuk 

Memilih UBP Karawang 

sebagai salah satu pilihan 

melanjutkan pendidikan 

Ordinal 

Keterangan : Skala ukur yang digunakan dalam semua item adalah skala Ordinal 
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3.3. Sumber dan Cara Penentuan Data 

Sumber data diperoleh melalui data primer dan sekunder. Data primer 

diperoleh dari hasil penelitian secara empirik dengan menggunakan kuesioner, 

wawancara dan observasi secara terstruktur kepada kepada Siswa kelas XII SMA 

di Karawang Barat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan dan jurnal-

jurnal yang berkaitan. 

Jenis dan sumber data pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut   

ini :  

Tabel 3.2.  

Jenis dan Sumber Data 

 

JENIS DATA SUMBER DATA BENTUK DATA 

Sekunder Universitas Buana Perjuangan 

(UBP) Karawang 

Data jumlah calon Mahasiswa 

UBP Karawang 

Data Jumlah calon Mahasiswa 

yang ikut seleksi dan lulus 

seleksi 

Primer Wakil Rektor Bidang 
Akademik dan 

Kemahasiswaan UBP 

Karawang 

Hasil Wawancara 

Siswa Kelas XII SMA di 

Karawang Barat 
Hasil Kuesioner 

 

a. Populasi Penelitian 

Menurut  Sugiyono  (2017 : 136),  “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".  Populasi  pada  penelitian  ini adalah  Siswa kelas XII SMA di 

Karawang Barat. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas XII SMA di Karawang Barat dengan rincian jumlahnya 

sebagai berikut : 

Tabel 3.3.  

Data Sekolah SMA Kec. Karawang Barat – Dapodikdasmen 

 

No. Nama Sekolah Jumlah Siswa 
Jumlah Siswa 

Kelas XII 

1 SMAN 1 Karawang 1006 366 

2 SMAN 3 Karawang 1064 359 

3 SMAN 4 Karawang 1098 396 

4 SMAN 6 Karawang 736 253 

5 SMAS Bhinneka Karawang 75 24 

6 SMAS Korpri Karawang 357 156 

7 SMAS Kosgoro Karawang 74 17 

8 SMAS Yos Sudarso 347 131 

Total 4757 1702 

 Sumber : http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/ , Januari 2019. 

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, dapat dilihat terdapat delapan SMA di Kec. 

Karawang Barat dengan jumlah siswa sebanyak 4757 dan jumlah siswa kelas XII 

adalah 1702. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini diketahui, maka dalam 

penentuan ukuran sampel yang akan digunakan untuk penelitian ini dihitung 

menggunakan metode slovin. 

b. Sampel Penelitian 

Dalam  pemilihan  sampel  pada  penelitian  ini,  terdapat  teknik  sampling 

untuk menentukan sampel mana yang akan digunakan. Menurut Sugiyono 

(2017:139),  "teknik  sampling  adalah  merupakan  teknik  pengambilan   

sampel. Untuk  menentukan   sampel   yang  akan  digunakan   dalam  penelitian,   

terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan." 

 

http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/
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Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah Simple 

Random sampling yang dapat didefinisikan menurut Sugiyono (2013: 64) 

adalah Simple Random Sampling adalah pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu.  

“Sampel adalah bagian  dari jumlah  dan karakteristik  yang 

dimiliki oleh   populasi   tersebut.   Bila   populasi   besar,   dan  

peneliti   tidak mungkin  mempelajari   semua  yang  ada  

pada  populasi,   misalnya karena keterbatasan dana, tenaga 

dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan  sampel  yang  

diambil  dari  populasi  itu  (Sugiyono, 2017: 137)”. 

 

Karena jumlah populasi dalam penelitian ini diketahui, maka ukuran sampel 

yang akan digunakan untuk penelitian ini dihitung menggunakan metode Slovin 

dalam Sugiyono (2017 : 149) sebagai berikut : 

𝑛 =
N

1 + N𝑒²
 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel yang diperlukan 

N = Jumlah populasi 

e = Tingkat kesalahan dalam memilih anggota sampel yang ditolerir 5% 

 

Responden didalam penelitian ini adalah siswa kelas XII SMA di Kec. 

Karawang Barat yang berjumlah 1702 siswa. Berdasarkan rumus tersebut dapat 

dicari sampelnya sebagai berikut : 

𝑛 =
1702

1+1702 (0,05)²
= 323,88    

n = 323,88  dibulatkan menjadi 325. 
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 Dalam penelitian ini penulis menetapkan sampel sebesar 325 orang. Karena 

dengan sampel sebesar 325 orang dapat mewakili tanggapan seluruh siswa SMA 

kelas XII di Kec. Karawang Barat. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui data primer dan sekunder, 

dimana jenis dan sumber data pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 3.4.  

Teknik Pengumpulan Data 

 

JENIS / SUMBER 

DATA 
INSTRUMEN BENTUK DATA MANFAAT 

A. SEKUNDER 
Universitas Buana 

Perjuangan (UBP) 

Karawang 

Studi 

Literature 

Data jumlah calon 

Mahasiswa UBP 
Karawang 

Untuk mengekplorasi 

masalah penelitian 

Data Jumlah calon 

Mahasiswa yang ikut 

seleksi dan lulus 

seleksi 

 

B. PRIMER 

Wakil Rektor 

Bidang 

Akademik dan 
Kemahasiswaan 

UBP Karawang 

Wawancara Hasil Wawancara Untuk mengeksplorasi 

masalah penelitian 

Siswa Kelas XII 

SMA di 

Karawang Barat 

Kuesioner Hasil Kuesioner Untuk mendapatkan 

hasil penelitian 
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3.5. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1. Rancangan Uji Deskriptif 

 Untuk  menjawab  tujuan  nomor  satu  dalam  penelitian  ini  yang  

merupakan deskripsi dari variabel-variabel yang diteliti maka digunakan analisis 

distribusi frekuensi (perhitungan skor dan range interval). Hasil dari kuesioner 

yang telah disebarkan akan direkapitulasi  dengan  bantuan  software  Excell.  

Setelah  itu,  masing-masing  jumlah jawaban responden pada setiap nilai di ítem 

pernyataan dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam  tabel  untuk  menghitung 

jumlah  skor  dan  persentase  dari  masing-masing  ítem pernyataan. 

 Untuk tanggapan atau jawaban dari responden atas pernyataan di kuesioner, 

setiap itemnya mempunyai skor tertentu. Skor tersebut mempunyai rentang dari 1 

sampai dengan 5. Skor tersebut mempunyai kegunaan dalam menghitung nilai skor 

terendah dan tertinggi yang akan digunakan pada rentang klasifikasi skor untuk 

setiap variabel. 

 Dalam penelitian ini, jumlah kategori yang digunakan adalah lima sesuai 

dengan kategori yang digunakan dalam setiap pernyataan dalam kuesioner. Kelima 

kategori tersebut diharapkan mampu menggambarkan setiap variabel yang diteliti 

dalam penelitian ini. 

 Untuk setiap pernyataan, nilai skor terendah adalah tiga ratus dua puluh lima 

dan tertinggi adalah sebesar seribu enam ratus dua puluh lima . Skor terendah 

didapat dari perkalian pernyataan (1 butir pernyataan dengan skor jawaban terendah 

(yaitu = 1), kemudian dikalikan dengan total responden (325 responden). Maka 

akan menghasilkan skor terendah sebesar: 1 x 1 x 325 =325. Untuk skor tertinggi 
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per pernyataan didapat dari perkalian jumlah pernyataan (1 butir pernyataan) 

dengan skor jawaban tertinggi (yaitu = 5), kemudian dikalikan dengan total 

responden (325 responden). Maka akan menghasilkan skor tertinggi sebesar: 1 x 5 

x 325 = 1625. Skor tertinggi akan menjadi pembagi untuk setiap jumlah perkalian 

antara skor dan frekuensi di setiap pernyataan yang kemudian akan dikalikan 100 

persen sehingga diketahui persentasenya. 

 Persentase minimal akan didapatkan dengan cara membagi skor minimal 

yaitu empat puluh dengan skor tertinggi yang kemudian dikalikan seratus persen 

sehingga persentase minimalnya adalah dua puluh persen. Sementara itu,  

persentase maksimal tentunya adalah seratus persen. 

 Untuk membuat rentang klasifikasi skor dari setiap item pernyataan maka 

bisa digunakan rumus sebagai berikut : 

Rentang Rentang Persentase =
Persentase Maksimal − Persentase Minimal

Jumlah Kategori
 

 

 Dengan diperolehnya persentase minimal dan maksimal tersebut, maka 

rentang dari setiap pernyataan tersebut biasa dicari dengan menggunakan rumus 

diatas. Hasil penghitungannya adalah sebagai berikut : 

Rentang  =   Persentase Maksimal – Persentase Minimal 

     Jumlah Kategori 

 

Rentang =  1625 - 325 
            5 

 

Rentang =  260 
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 Dengan diperolehnya rentang persentase tersebut maka tanggapan 

responden per item pernyataan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

 

Tabel 3.5.  

Rentang Klasifikasi Skor Per- Item Pertanyaan 

RENTANG 

SKOR 
KATEGORI 

325 585 

Sangat tidak mengetahui/Sangat tidak banyak/Sangat tidak 

terjangkau/Sangat tidak memfasilitasi/Sangat tidak 

fleksibel/Sangat tidak mudah/Sangat tidak jelas/Sangat  tidak 

layak/Sangat tidak lengkap/Sangat  nyaman/Sangat  tidak 

berpengaruh/ Sangat tidak tertarik/Sangat tidak besar 

586 845 

Tidak mengetahui/Tidak banyak/Tidak terjangkau/ Tidak 

memfasilitasi/Tidak fleksibel/Tidak mudah/Tidak jelas/ Tidak 

layak/Tidak lengkap/Tidak nyaman/Tidak berpengaruh/ Tidak 

tertarik/ Tidak besar 

846 1105 

Cukup mengetahui/Cukup banyak/ Cukup terjangkau/ Cukup 

memfasilitasi/ Cukup fleksibel/ Cukup mudah/ Cukup jelas/ Cukup 

layak/ Cukup lengkap/ Cukup nyaman/ Cukup berpengaruh/ Cukup 

tertarik/ Cukup besar 

1106 1365 
mengetahui/ banyak/ terjangkau/ memfasilitasi/ fleksibel/ mudah/ 

jelas/ layak/ lengkap/ nyaman/ berpengaruh/ tertarik/ besar 

1366 1625 

Sangat mengetahui/ Sangat banyak/ Sangat terjangkau/ Sangat 

memfasilitasi/ Sangat fleksibel/ Sangat mudah/ Sangat jelas/ 

Sangat layak/ Sangat lengkap/ Sangat nyaman/ Sangat 

berpengaruh/ Sangat tertarik/ Sangat besar 

Sumber : Hasil Olah Kuesioner Januari 2019 

 

3.5.2. Rancangan Uji Verifikatif 

 Kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data yang merupakan 

penjabaran dari indikator variabel sebelum digunakan untuk mengumpulkan data 

dilapangan, terlebih dahulu harus diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. 

Validitas menunjukan sejauh mana instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang hendak diukur, sedangkan reliabilitas menunjukan bahwa sejauh mana 

instrumen pengukur dapat dipercaya atau dihandalkan (Sugiama, 2013). Oleh 
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karena itu setelah instrumen itu valid dan reliable, maka dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data dilapangan. 

a. Uji Validitas 

Validitas instrumen penelitian berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sementara validitas hasil 

penelitian merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan 

demikian data yang valid adalah data yang “tidak berbeda” antar data yang 

dilaorkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian (Sugiyono, 2015). 

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui sah atau akurat atau tidaknya 

suatu kuesioner, suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut Sugiyono (2015 : 202 ). Model pengujian menggunakan 

pendekatan korelasi item-total dikoreksi (corrected item-total correlation) 

untuk menguji validitas internal setiap item pernyataan kuesioner yang 

disusun dalam bentuk skala. 

Untuk menentukan apakah sebuah item dinyatakan valid atau tidak maka 

para ahli menetapkan patokan besaran koefisien korelasi item total dikoreksi 

sebesar 0,30 sebagai batas minimal valid tidaknya sebuah item. Artinya, 

sama atau lebih besar dari 0,30 mengindikasikan item tersebut memiliki 

validitas yang memadai menurut Sugiyono (2015 : 209). 
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Pengujian validitas menurut Sugiyono (2015 : 202), yaitu : Suatu ukuran 

yang menunjukan tingkat kevalidan dan keahlian suatu instrumen, suatu 

instrumen dianggap valid mampu mengukur apa yang diukur, dengan kata 

lain mampu memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti. 

Menurut  Sugiyono (2015), uji validitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment  guna menghitung korelasi 

antara masing-masing pernyataan-dengan skor total. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui pernyataan-pernyataan mana yang valid dan mana yang 

tidak. Masrun (1979) menyatakan bahwa item yang mempunyai korelasi 

positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi pula. 

Biasanya, syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah jika 

korelasi antara butir dengan skor total lebih besar atau sama dengan 0,3. 

Rumus untuk menguji validitas dengan menggunakan teknik korelasi 

product moment : 

       𝑟 =
𝑛(∑𝑋𝑌) − (∑𝑋). (∑𝑌)

√{𝑛. ∑𝑋2 − (∑𝑋)2}. √{𝑛. ∑𝑌2 − (∑𝑌)2}
 

Dimana : 

ryx   = Korelasi Pearson 

X = Skor seiap item 

Y   = Skor total yang dikurangi skor item tersebut 

n    = Banyaknya responden 
 

Menurut (Kaplan dan Saccuzo, 2010) keputusan mengenai validitas item 

pertanyaan dalam kuesioner, yaitu : 

 Jika r positif serta r > 0.30 maka item pertanyaan tersebut valid 

 Jika r tidak positif serta r < 0.30 maka item pertanyaan tersebut tidak 

valid 
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Dengan pengertian semakin tinggi korelasi itu mendekati angka 1,00 maka 

semakin baik pula validitasnya. Hasil uji validitas dari kuesioner tergambar 

pada tabel berikut. 

Tabel 3.6.  

Hasil Uji Validitas 

PERNYATAAN 
NILAI 

KORELASI 
NILAI BATAS KESIMPULAN 

Bauran Pemasaran 1 0,613 0,300 Valid 

Bauran Pemasaran 2 0,651 0,300 Valid 

Bauran Pemasaran 3 0,381 0,300 Valid 

Bauran Pemasaran 4 0,572 0,300 Valid 

Bauran Pemasaran 5 0,647 0,300 Valid 

Bauran Pemasaran 6 0,497 0,300 Valid 

Bauran Pemasaran 7 0,463 0,300 Valid 

Bauran Pemasaran 8 0,671 0,300 Valid 

Bauran Pemasaran 9 0,634 0,300 Valid 

Bauran Pemasaran 10 0,676 0,300 Valid 

Bauran Pemasaran 11 0,761 0,300 Valid 

Bauran Pemasaran 12 0,730 0,300 Valid 

Bauran Pemasaran 13 0,706 0,300 Valid 

Bauran Pemasaran 14 0,610 0,300 Valid 

Bauran Pemasaran 15 0,682 0,300 Valid 

Bauran Pemasaran 16 0,681 0,300 Valid 

Keunggulan Bersaing 1 0,716 0,300 Valid 

Keunggulan Bersaing 2 0,807 0,300 Valid 

Keunggulan Bersaing 3 0,819 0,300 Valid 

Keunggulan Bersaing 4 0,817 0,300 Valid 

Keunggulan Bersaing 5 0,852 0,300 Valid 

Keunggulan Bersaing 6 0,837 0,300 Valid 

Minat 1 0,833 0,300 Valid 

Minat 2 0,839 0,300 Valid 

Minat 3 0,894 0,300 Valid 

Minat 4 0,881 0,300 Valid 

Sumber : Hasil Olah Kuesioner Januari 2019 

Berdasarkan tabel diatas, bisa disimpulkan bahwa semua indikator yang 

digunakan dalam kuesioner adalah valid sehingga indikator-indikator tersebut bisa 

digunakan dalam penelitian ini.  
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b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukan bahwa alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian keperilakukan mempunyai keandalan sebagai alat ukur, 

diantaranya diukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu 

jika fenomena yang diukur tidak berubah (Sugiyono ; 2015 : 215). 

Suatu instrumen penelitian mengindikasikan memiliki reliabilitas yang 

memadai jika koefisien Cronbach Alpha lebih besar atau sama dengan 0,70 

(Sugiyono ; 2015 : 219). Kriteria uji reliabilitas adalah, jika (alpha) > 0,70 

(artinya variabel dinyatakan reliabel). 

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji tingkat ketepatan atau keandalan 

kuesioner dalam mengukur. Pengujian ini dilakukan dengan uji Cronbach 

Alpha, yang dianggap sesuai untuk pengujian terhadap item-item penelitian 

yang memiliki skor 1-5 Untuk perhtungan dapat dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 21 For Windows. 

Uji reliabilitas instrumen penelitian ini akan menggunakan reliability 

analysis  dengan teknik Alpha Cronbach yang mempunyai rumus sebagai 

berikut : 

 

Keterangan : 

α  = Koefisien reliabilitas instrument Alpha Croncbach 

n  = Jumlah butir pernyataan 

S2 = Varian skor secara keseluruhan 
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Jumlah varian dicari terlebih dahulu cara mencari nilai varian tiap butir 

dengan persamaan sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

S = Varian 

X = Nilai Skor yang dipilih 

n = Jumlah sampel 

 

Suatu instrumen alat ukur dikatakan reliabel dan bisa diproses pada tahap 

selanjunya jika nilai Cronbach Alpha > 0,7. 

Menurut Sugiyono (2015:88) menyatakan bahwa sekumpulan pertanyaan 

untuk mengukur suatu variabel dikatakan reiabel dan berhasil mengukur 

variabel tersebut jika koefisien reliabilitasnya lebih dari atau sama dengan 

0,700. 

Hasil uji realibilitas dari kuesioner yang telah disebar kepada responden 

dapat ditunjukan oleh tabel berikut ini : 

Tabel 3.7.  

Hasil Uji Reliabilitas 

PERNYATAAN 
NILAI 

KORELASI 
NILAI BATAS KESIMPULAN 

Bauran Pemasaran  0,892 0,700 Reliabel 

Keunggulan Bersaing 0,894 0,700 Reliabel 

Minat 0,884 0,700 Reliabel 

 Sumber : Hasil Olah Kuesioner Januari 2019  
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c. Analisis Jalur 

Analisis yang digunakan adalah analisis jalur dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Transformasi Data 

 
Pada teknik analisis jalur memerlukan syarat data yang mempunyai 

tingkat pengukuran  sekurang-kurangnya  interval,  jadi  untuk  keperluan  

tersebut data  ordinal yang diperoleh  dari  kuesioner  terlebih dahulu 

di  konversi menjadi data interval menggunakan Methods of Successive 

Interval (MSI) dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

 Perhatikan setiap item pernyataan. 

 Untuk  setiap  item,  hitung  frekuensi  jawaban  (f),  berapa  

responden yang mendapat skor 1,2,3,4, atau 5. 

 Tentukan proporsi (p) dengan cara membagi frekuensi dengan 

jumlah responden 

 Hitung proporsi kumulatif (pk). 

 Cari nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh 

dengan menggunakan tabel normal. 

 Tentukan nilai skala (scale value) untuk setiap nilai Z dengan 

rumus: 

 

 
 

 Menyiapkan  pasangan  data  dari  variabel  independen  dan  

variabel dependen dari semua sampel penelitian untuk pengujian 

hipotesis. 
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 Menyiapkan  pasangan  data  dari  variabel  independen  dan  

variabel dependen dari semua sampel penelitian untuk pengujian 

hipotesis. 

 

2) Uji Pengaruh 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis 

jalur.   Alasan   menggunakan   analisis   jalur   adalah   untuk   mengetahui 

besarnya pengaruh bauran pemasaran dan keunggulan bersaing terhadap 

minat siswa untuk memilih Universitas Buana Perjuangan (UBP) 

Karawang. 

Data yang telah diperoleh dari hasil kuesioner, selanjutnya dimasukkan ke 

dalam program excell. Setelah itu, data tersebut dimasukkan ke dalam 

program SPSS untuk ditabulasikan. Kemudian dilakukan pengujian 

hipotesis dengan menggunakan analisis jalur. Menurut Juanim (2004:23) 

Untuk efektifitas penggunaan analisis jalur, dalam penelitian ini 

memenuhi persyaratan asumsi sebagai berikut. Pertama, Hubungan antar 

variabel dalam model adalah linear dan adaptif. Kedua, Seluruh error 

(residual) diasumsikan  tidak  berkorelasi  dengan  yang  lainnya. Ketiga 

variabel diasumsikan   dapat   diukur   secara   langsung.   Keempat,   Model   

hanya berbentuk  rekrusive.  Kelima,  Variabel  –  variabel  diukur  oleh  

skala interval. 

Data yang telah diperoleh dari hasil kuesioner, selanjutnya dimasukkan 

ke dalam program excell. Setelah itu, data tersebut dimasukkan ke dalam 
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program SPSS untuk ditabulasikan. Kemudian dilakukan pengujian 

hipotesis dengan menggunakan analisis jalur. Berikut ini adalah 

gambar struktur hubungan diantara variable : 

 

 

 

 

Gambar 3.1.  

Struktur Hubungan Variabel 

 

Keterangan : 

X = Bauran Pemasaran 

Y = Keunggulan Bersaing 

Z = Minat Siswa 

 

Analisis jalur dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program 

LISREL dengan bantuan program-program komputer lainnya seperti 

program Excell dan SPSS.  

 

3.5.3. Pengujian Secara Parsial (Uji-t) 

Uji t (test significance  individual parameter) digunakan untuk menguji pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terkait secara parsial. Adapun langkah-langkah dalam 

uji t ini adalah sebagai berikut : 

 

 

Bauran 

Pemasaran (X) 

Keunggulan 

Bersaing (Y) 
Minat Siswa (Z) 
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1. Membuat hipotesis, yaitu : 

 Ho : ZX = 0  Bauran Pemasaran tidak berpengaruh terhadap 

Minat Siswa untuk memilih UBP Karawang. 

 H1 : ZX ҂ 0 Bauran Pemasaran berpengaruh terhadap Minat 

Siswa untuk memilih UBP Karawang. 

 Ho : ZY = 0  Keunggulan Bersaing tidak berpengaruh terhadap 

Minat Siswa untuk memilih UBP Karawang. 

 H1 : ZY ҂ 0 Keunggulan Bersaing berpengaruh terhadap Minat 

Siswa untuk memilih UBP Karawang. 

 

3.5.4. Rancangan Uji Simultan (Uji f) 

Uji  f  digunakan  untuk  mengetahui   pengaruh  variabel  bebas  terhadap 

variabel terikat secara simultan/bersama. 

 
 Ho : ZXY = 0  Bauran Pemasaran dan Keunggulan Bersaing tidak 

berpengaruh terhadap Minat Siswa untuk memilih 

UBP Karawang. 

 H1 : ZXY ҂ 0 Bauran Pemasaran dan Keunggulan Bersaing 

berpengaruh terhadap Minat Siswa untuk memilih 

UBP Karawang dan minimal satu variabel yang 

paling besar mempengaruhi Minat Siswa  
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Menurut Sugiyono (2017) untuk dapat memberi interprestasi terhadap kuat 

lemahnya  hubungan  variabel  X dan variabel Y maka dapat digunakan  pedoman 

berikut ini. 

Tabel 3.8. 

Tingkat Hubungan Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2017) 

 

3.5.5. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi  mengukur seberapa jauh kemampuan  model 

dalam menerangkan  variasi  variabel  independen  yang  digunakan  karena dapat 

menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi  variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi terletak antara nol dan satu (0 < R2<1). 

Nilai R2 yang mendekati 0 menunjukkan kemampuan variabel independen 

sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R2  yang mendekati 1 

menunjukan semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen. 

Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dari perhitungan dengan program 

LISREL atau secara manual dengan rumus koefisien determinasi : 
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Kd = r2 x 100% 

Keterangan : 

Kd  = Koefisien determinasi 

r = Koefisien korelasi 

 

Tabel 3.9. 

Interprestasi Koefisien Determinasi 

Nilai Koefisien Determinasi Tingkat Pengaruh 

82% - 100% Pengaruh Sangat Kuat 

49% - 81% Pengaruh Kuat 

17% - 48% Pengaruh Kurang Kuat 

5% - 16% Pengaruh Lemah 

0% - 4% Pengaruh Lemah Sekali 

Sumber : Sugiyono (2017) 

 

3.6. Rancangan Implikasi Manajerial 

Rancangan implikasi manajerial bermula dari fenomena yang terjadi 

kemudian dilakukan identifikasi permasalahan atau yang diduga menjadi faktor-

faktor penyebab permasalahan. Setelah melakukan identifikasi permasalahan, 

dilakukan perumusan dan klarifikasi masalah yang memunculkan beberapa 

alternatif pemecahan yang perlu diteliti dan dianalisis sebagai faktor-faktor penting 

yang dapat mempengaruhi serta pemilihan alternatif pemecahan masalah yang 

diimplementasikan dalam bentuk rencana aksi atau program-program yang secara 

keseluruhan dapat digambarkan dalam alur sebagai berikut : 
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Gambar 3.2.  

Alur Rancangan Pemecahan Masalah 

 

Penelitian akan difokuskan kepada studi literatur dan survey yang berkaitan 

dengan manajemen kerelasian pelanggan, reputasi perusahaan, keunggulan 

bersaing, dan kompetensi bisnis serta penjualan. Dengan penelitian yang mendalam 

terhadap aspek-aspek tersebut, maka menghasilkan kajian yang dapat memberikan 

rekomendasi untuk peningkatan minat siswa dalam memilih Universitas. 

a. Rumusan Tujuan 

Penelitian akan difokuskan kepada studi literatur dan survey yang berkaitan 

dengan manajemen kerelasian pelanggan, reputasi perusahaan, keunggulan 

bersaing, dan kompetensi bisnis serta penjualan. Dengan penelitian yang 

mendalam terhadap aspek-aspek tersebut, maka menghasilkan kajian yang 

dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan minat siswa untuk memilih 

Universitas. 

b. Pemetaan Strategi 

Dalam upaya untuk pemecahan masalah dalam penelitian ini, maka diperlukan 

pemetaan strategi yang bermulan dari fenomena yang terjadi. Selanjutnya, 

Fenomena 
Identifikasi 

Masalah 
 

Perumusan 
Masalah 

 

Alternatif 
Pemecaha

n 

Evaluasi dan 

Pengendalia

n 

Rencana 
Tindakan 

 

Pemilihan 
alternatif 

 

Analisis 
Pemecaha

n 
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dilakukan identifikasi permasalahan dan mencari faktor-faktor yang diduga 

menjadi penyebab timbulnya permasalahan. 

c. Operasionalisasi Strategi 

Setelah melakukan uji hipotesis, maka diketahui aspek-aspek penyebab 

menurunnya minat siswa dalam memilih Universitas. Sehingga dapat 

dilakukan pemilihan alternatif strategi pemecahan masalah dan pengembangan 

dalam bentuk program kerja untuk meningkatkan minat siswa dalam bentuk 

operasionalisasi strategi. Berdasarkan pemetaan strategi yang dibuat, akan 

terlihat seberaha jauh kemungkinan alternatif-alternatif strategi yang dapat 

diajalankan. Alternatif-alternatif strategi ditentukan berdasarkan hasil 

penelitian mengenai bauran pemasaran dan keunggulan bersaing. 

d. Rencana Tindakan 

Berdasarkan rumusan tujuan dan pemetaan strategi, maka dibuat 

operasionalisasi strategi dan rencana sebagai bentuk implementasi. 

Untuk meningkatkan minat siswa untuk memilih Universitas, dapat dilakukan 

beberapa upaya yaitu : 

 Menganalisis dari ruang lingkup siswa kelas XII SMA sehingga dapat 

diketahui faktor internal dan eksternal yang paling berpengaruh terhadap 

minat siswa untuk memilih Universitas.  

Selain itu, perlu juga diketahui informasi yang akurat dan terkini dalam 

bidang tersebut, melakukan evaluasi dan pengendalian serta memperbaiki 

secara terus menerus. 
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e. Rencana Evaluasi dan Pengendalian 

Tahapan evaluasi dan penegendalian ini merupakan tahapan akhir dari 

pemecahan masalah dengan tujuan untuk menilai sejauh mana implementasi 

saran menjadi tindakan. Apakah saran tersebut sudah tepat dilaksanakan dan 

memperlihatkan hasil berupa indikator yang dapat diukur sebagai alat 

verifikasi bahwa saran tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan 

pemecahan masalah yang ditetapkan.  

Kemudian apabila berdasarkan hasil evaluasi tersebut diperoleh informasi 

informasi adanya hal-hal yang kurang sesuai dalam tahapan implementasi 

maka dilakukan pengkajian pada setiap tahapan sehingga diperoleh informasi 

dan data yang lengkap untuk melakukan upaya penyempurnaan dengan 

menekan dampak negatif seminimal mungkin. 


