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b. Penelitan lapangan

• Observasi

Yaitu, pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan

pencatatan untuk melengkapi data - data yang telah ada

sebelumnya.

• Kuisioner

Dengan cara penyebaran daftar pertanyaan yang berisi hal - hal

yang ingin diketahui, dalam hal ini tentang keinginan konsumen

terhadap masalah yang dihadapi.

c. Metode Pengambilan Sampel

Sampel dalampenelitian ini diambil dari konsumen yang datang ke

lembaga pendidikan bahasa Inggris ELTI. Penelitian dilakukan dengan

wawancara dan pembagain kuesioner pada sampel yang ada di lembaga

pendidikan bahasa Inggris RLTI. Pada penelitian ini menggunakan

prosedur sampling acak sederhana sesuai dengan tujuan secara umum

yaitu mengatahui kepuasan pelanggan, maka diambil sampel secara acak

sederhana agar dapat mewakili populasi yang ada.
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Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus berikut

(Djarwanto dan angestu,Statistik Induktif, 1985):

N = I\l-P)

Dimana :

Z,
i2

F

N ^ Jumlah sampel

P = Proporsi yang diduga

E ^ Standar error

Za.2 = Derajat keyakinan yang dipilih

Karena P tidak diketahui, maka besarnya P (1 - P) dengan cara mencari

turunan pertama dari P - P2 yaitu 1- 2P. Nilai maksimum akan diperoleh

jika turunan pertama tersebut sama dengan nol, yaitu : 1 - 2P = 0

Didapatkan P = Vi dan P (1-P) = Vx . Dengan standar error 0,1 dan derajad

keyakinan 95%, maka jumlah sampel responden yang akan diambil

adalah:

N-

-|2
1.96

"oT

N = 96 responden

Pada penelitian ini juga dilakukan pengujian awal kuesioner

dengan menggunakan 30 responden (pra survey) untuk mengetahui validitas

dan reliabilitas butir kuesioner. Setelali didapat butir kuesioner yang valid
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dan reliabel, kemudian menambah jumlah responden menjadi 100

responden.

3.3. Penyebaran Kuisioner

Setelah didapatkan data tentang atribut jasa kursus bahasa Inggris,

kemudian dilakukan pembuatan kuesioner serta dilakukan penyebaran kuesioner

yang terdiri 2 (dua) bagian yaitu :

1. Data konsumen atau karakteristik konsumen

2. Persepsi dan Harapan tentang tingkat kepuasan konsumen terhadap atribut-

atribut jasa kursus bahasa Inggris.

Untuk pengisian kuesioner tingkat kepuasan pelanggan (customer

satisfaction performance) responden diminta memberikan skala penilaian terhadap

atribut-atribut pelayanan di lembaga bahasa inggris. Skala yang digunakan adalah

skala sikap model Likert. Skala sikap ini mempakan skala sikap yang disusun

untuk mengungkapkan sikap pro dan kontra, positif dan negatif, setuju dan tidak

setuju terhadap suatu obyek.

Skala sikap berisi pernyataan-pernyataan sikap (attitude statements), yaitu

suatu pemyataan mengenai obyek sikap. Pernyataan sikap terdiri atas 2 (dua)

macam, yaitu pemyataan yang mendukung atau memihak pada obyek sikap

(favorabel) dan pemyataan yang tidak mendukung obyek sikap. Pada penelitian

ini digunakan skala Likert tingkat 5 untuk kepentingan responden, yaitu:
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3.3.2. Uji Validitas

Validitas didefmisikan apakah suatu alat ukur dianggap cukup akurat,

stabil atau konsisten dalam mengukur apa yang ingin diukur. Apabila validitas

yang didapat semakin tinggi, maka tes tersebut semakin mengenai sasarannya dan

semakin menunjukkan apa yang sehamsnya ditunjukkan. Pengujian validitas ini

dilakukan dengan internal validity dimana kriteria yang dipakai berasal dari dalam

alat tes itu sendiri dan masing-masing item tiap variabel dikorelasikan dengan

nilai total yang diperoleh dari koefisien korelasi product moment. Apabila

koefisien korelasi rendah dan tidak signifikan, maka item yang bersangkutan

gugur. Taraf signifikan yang digunakan adalah 5%.

Perhitungan korelasi pada masing-masing variabel dengan skor total

menggunakan mmus teknik korelasi product moment yang dimmuskan sebagai

berikut:

NdX^MZX^Y,)
r =

VT(NSX,-(SX1))(NIY1-(SY1))]

Keterangan :

Xi : Skor tiap-tiap variabel

Yi : Skor total tiap responden

N : Jumlah responden
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3.3.3. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah ukuran seberapa besar keandalan suatu instmmen

pengumpulan data. Artinya bahwa seberapa kecilpun variabel-variabel pada

kuesioner tersebut dinyatakan kepada responden yang berlainan, maka hasilnya

tidak menyimpang terlalu jauh dari rata-rata jawaban responden untuk variabel

tersebut. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji hasil pengukuran kuesioner

yang erat hubungannya dengan masalah-masalah kepercayaan. Suatu alat tes

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan jika tes itu memberikan hasil yang tepat.

Rumus untuk koefisien variasi adalah :

M

M-\\ Vti ) M-W Vti

Keterangan : Vti . Variansi total

Vxi : Variansi butir-butir

M : Jumlah butir

Apabila hasil perhitungan yang didapat (Rtt) lebih besar dari nilai 0,5 maka

dianggap tingkat kepercayannya cukup baik.

3.3.4. Analisis Servqual

Skala servqual dirancang untuk mengukur setelali celah antara harapan

pelanggan itu terhadap jasa itu dan persepsi mereka tentang jasa yang

VH-Vxi] M \x_Vxi



3.5. Flov
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sesungguhnya yang berdasarkan pada lima dimensi berikut : berwujud,

kehandalan, responsifitas, jaminan dan empati.

Pada tahap ini dihitung nilai kualitas layanan dan nilai itu mempakan

selisih dari apa yang dipersepsikan konsumen terhadap kualitas layanan yang

diterimanya dengan apa yang diharapkan konsumen terhadap kualitas layanan

yang diterimanya. Hal ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

Nilai kualitas layanan (Servqual) = (nilai persepsi - nilai harapan pelanggan)

Setelah itu dilakukan perhitungan skor gap untuk mengetahui gap yang

terjadi dengan menggunakan skor persepsi dan skor harapan dari tiap-tiap

responden. Disini gap yang digunakan untuk melakukan analisis adalah gap ke-5

(lima) yaitu antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Gap ini terjadi

d apabila pelanggan mengukur kinerja atau prestasi pemsahaan dengan cara

berlainan atau bisa juga keliru mempersiapkan kualitas jasa tersebut.

3.4. Kesimpulan dan Saran

Dari penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat

meningkatkan kualitas layanan sehingga dapat tercapai kepuasan pelanggan serta

dapat memeberikan saran yang dapat dijadikan masukan bagi lembaga bahasa

Inggris ELTI.




