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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Industri ritel terus berubah seiring dengan perubahan teknologi, 

perkembangan dunia usaha serta kebutuhan konsumen. Bisnis ritel adalah 

keseluruhan aktivitas bisnis yang terkait dengan penjualan dan pemberian layanan 

kepada konsumen untuk penggunaan yang sifatnya individu sebagai pribadi 

maupun keluarga. Pelaku ritel harus dapat menawarkan produk yang tepat, dengan 

harga, waktu dan tempat yang tepat pula agar berhasil dalam pasar ritel yang 

kompetitif, Oleh karena itu, pemahaman terhadap pelaku ritel terhadap 

karakteristik target pasar atau konsumen yang akan dilayani merupakan hal yang 

sangat penting. 

Pelaku ritel dalam operasionalnya dapat menjalankan beberapa fungsi 

antara lain membantu konsumen dalam menyediakan berbagai produk dan jasa, 

serta menjalankan fungsi memecah maupun menambah nilai produk. Secara 

keseluruhan pengelola bisnis ritel membutuhkan implementasi fungsi-fungsi 

manajemen secara terintegrasi baik fungsi keuangan, pemasaran, sumberdaya 

manusia, maupun operasional. 

Pertumbuhan perekonomian suatu daerah pada umumnya dapat dilihat dari 

perkembangan sektor-sektor seperti industri, perdagangan dan jasa. Pertumbuhan 

ekonomi ini cenderung akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. 

Masyarakat yang taraf hidupnya telah meningkat akan semakin memperhatikan 
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pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Untuk itu dunia usaha tentunya harus dapat 

memenuhinya baik melalui penyediaan barang maupun jasa dengan kualitas yang 

semakin baik maupun layanan yang memuaskan konsumen.  

Perkembangan gaya hidup masyarakat perkotaan dewasa ini memiliki 

waktu belanja yang semakin terbatas, suami dan istri bekerja, dan tuntutan 

terhadap tempat belanja yang nyaman menimbulkan kecenderungan untuk 

memilih tempat belanja yang praktis dan cepat. Tempat berbelanja yang dipilih 

konsumen biasanya adalah tempat berbelanja lengkap dengan harga yang murah. 

Konsumen yang memilih tempat berbelanja dengan cepat dan praktis 

dengan ketersediaan barang yang lengkap umumnya akan memilih supermarket 

dan mall. Beberapa alasan konsumen memilih untuk berbelanja di supermarket 

atau mall adalah konsumen dapat bebas memilih sendiri barang yang akan dibeli, 

barang yang dijual cenderung lengkap dan tidak diperlukan tawar menawar harga. 

Selain itu juga tersedia fasilitas pendukung lainnya seperti tempat parkir 

kendaraan yang memadai, ruangan full ac, musik dan sebagainya.  

Industri ritel di Indonesia berkembang dari gerai tradisional ke gerai 

modern berupa supermarket. Supermarket dan department store pertama di 

Indonesia adalah Sarinah, yang didirikan Tahun 1962. Supermarket dan 

department store baru berkembang beberapa tahun kemudian. Konsep yang 

muncul berikutnya dalam bisnis ritel adalah one stop shopping, yaitu suatu tempat 

berbelanja yang memenuhi semua kebutuhan individu dan keluarga. Seiring 

dengan ini adalah muncul suatu model yang berkembang, yaitu chainstore. 

Chainstore adalah bersatunya beberapa gerai yang beroperasi di wilayah-wilayah 
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yang berbeda dalam suatu pengelolaan tim manajemen, gerai-gerai itu serupa 

dalam tampilan (luar dan dalam), barang-barang yang dijual, dan dalam hal sistem 

operasionalnya.  

Selanjutnya industri ritel berkembang lagi dengan munculnya pusat 

perbelanjaan dengan format baru yang lebih memikat yaitu mall, yang 

berkembang mulai dasawarsa 1990-an. Mall termasuk mempunyai arsitektur 

bangunan yang memungkinkan para pembelanja memarkir kendaraan dengan 

mudah dan langsung berkeliling di dalam areal belanja dengan nyaman.  

Sejalan dengan perkembangan Kota Pontianak sebagai kota perdagangan 

dan jasa, maka semakin banyak didirikannya pusat-pusat perbelanjaan baik itu 

berupa supermarket maupun mall. Adapun nama-nama supermarket yang ada di 

Kota Pontianak disajikan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 
Nama-nama Supermarket di Kota Pontianak 

Tahun 2012 
 

No Nama Supermarket Lokasi 
1. Ligo Mitra Jl. Gajah Mada 
2. Supermart Jl. Gajah Mada 
3. Mitra Anda Jl. Hasanuddin 
4. Garuda Mitra Jl. Hasanuddin 
5. Mitra Mart Jl. Hasanuddin 
6. Harum Manis Jl. H. Agus Salim 
7. Kaisar Swalayan Jl. Antasari 
8. Anggrek Jl. Adi Sucipto 
9. Citra Sintan Jl. KH. Ahmad Dahlan 

10. Asoka Baru Jl. KH. Wahid Hasyim 
11. Purnama Jl. Purnama 
12. Mutiara Mas Jl. Sungai Raya Dalam 

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak, 2012. 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jika dilihat dari besar kecilnya tempat 

usaha dapat diketahui bahwa Supermarket Mitra Anda merupakan supermarket 

yang paling besar dan paling lama beroperasi, sedangkan Supermarket Purnama 
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merupakan supermarket paling kecil. Bisnis ritel di Kota Pontianak memiliki 

potensi yang cukup baik untuk dikembangkan dan akan terus tumbuh dengan 

semakin banyak berdiri supermarket. 

 Seiring dengan kebutuhan akan fasilitas dan kenyamanan belanja yang 

semakin tinggi, semakin berkembangnya perdagangan serta banyaknya wisatawan 

yang berkunjung ke Kota Pontianak baik wisatawan nusantara maupun wisatawan 

mancanegara, maka selain supermarket didirikanlah beberapa mall di Kota 

Pontianak. Adapun mall yang ada di Kota Pontianak disajikan pada Tabel 1.2.  

Tabel 1.2 
Nama-nama Mall di Kota Pontianak 

Tahun 2012 
 

No Nama Mall Lokasi 
1. Matahari Mall Jl. Jenderal Urip 
2. Ramayana Mall Jl. Tanjungpura  
3. Pontianak Mall Jl. Teuku Umar 
4. Ayani Mega Mall Jl. A. Yani 

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak, 2012. 

Tabel 1.2 menunjukkan dari empat mall yang ada, Ayani Mega Mall yang 

terletak di Jalan Ahmad Yani Pontianak merupakan mall terbesar di Kota 

Pontianak dibandingkan dengan Matahari Mall, Ramayana Mall, dan Pontianak 

Mall yang menawarkan pelayanan yang lebih baik dan lengkap kepada konsumen 

dari segi fasilitas belanja dan hiburan. Berbagai strategi mereka laksanakan untuk 

dapat menarik minat pengunjung agar mereka senang dan terhibur sehingga betah 

untuk tinggal lebih lama dan berbelanja lebih banyak.  

Dengan semakin banyak pesaing yang menawarkan produk yang lebih 

baik, harga yang murah, promosi yang dilakukan dengan gencar, serta pelayanan 

yang diberikan sangat memuaskan konsumen, harus menjadi perhatian perusahaan 
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dalam mengembangkan usahanya. Hal yang menarik bagi penulis sehingga 

melakukan penelitian pada pengunjung di Ayani Mega Mall di Kota Pontianak 

adalah dikarenakan jumlah konsumen yang berbelanja di Ayani Mega Mall 

Pontianak tersebut sangat banyak baik pada awal bulan maupun pada akhir bulan. 

Data jumlah konsumen yang berbelanja di Ayani Mega Mall Pontianak selama 3 

tahun terakhir yakni Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011dapat dilihat pada 

Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 
Ayani Mega Mall Pontianak 

Jumlah Konsumen yang Berkunjung 
Tahun 2009-2011 

 

Tahun Jumlah Konsumen yang 
Berkunjung (Orang) Prosentase 

2009 262.705 - 
2010 261.819 -0,34 
2011 265.381 1,36 

Sumber: Ayani Mega Mall Pontianak, 2012. 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada Tahun 2010 terjadi penurunan jumlah 

konsumen yang berkunjung ke Ayani Mega Mall Pontianak sebanyak 886 orang 

atau turun sebesar 0,34% dari Tahun 2009. Pada Tahun 2011 terjadi peningkatan 

jumlah pengunjung mall sebanyak 3.562 orang atau meningkat sebesar 1,36% dari 

Tahun 2010.  

Jumlah ritel dalam suatu mall dapat mempengaruhi persepsi konsumen 

dalam berbelanja. Semakin banyak ritel yang ada di dalam suatu mall, maka 

semakin banyak pilihan tempat berbelanja bagi konsumen. Jumlah ritel yang ada 

di Ayani Mega Mall Pontianak dari Tahun 2009-2011 disajikan pada Tabel 1.4. 
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Tabel 1.4 
Ayani Mega Mall Pontianak 

Jumlah Ritel dalam Mall 
Tahun 2009-2011 

 
Tahun Jumlah Ritel (Unit) 
2009 87 
2010 95 
2011 102 

Sumber: Ayani Mega Mall Pontianak, 2012. 

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa pada Tahun 2010 terjadi peningkatan 

jumlah ritel yang ada di Ayani Mega Mall Pontianak sebanyak 8 ritel atau naik 

sebesar 9,20% dari Tahun 2009. Pada Tahun 2011 jumlah ritel meningkat 

sebanyak 7 ritel atau naik sebesar 7,37% dari Tahun 2010. 

Keberhasilan menarik banyak konsuman untuk berbelanja dapat 

mempengaruhi pendapatan perusahaan. Jumlah penjualan di Ayani Mega Mall 

Pontianak dari Tahun 2009-2011 disajikan pada Tabel 1.5. 

Tabel 1.5 
Ayani Mega Mall Pontianak 

Realisasi Penjualan 
Tahun 2009-2011 

 
Tahun Realisasi Penjualan (Rupiah) 
2009 22.472.150.356,00 
2010 20.985.269.982,00 
2011 20.624.845.869,00 

Sumber: Ayani Mega Mall Pontianak, 2012. 

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa pada Tahun 2010 terjadi penurunan 

penjualan di Ayani Mega Mall Pontianak sebesar Rp. 1.486.880.374,00 atau turun 

sebesar 6,62% dari Tahun 2009. Penurunan penjualan juga terjadi pada Tahun 

2011 sebesar Rp. 360.424.113,00 atau turun sebesar 1,72% dari Tahun 2010. 

Jumlah omzet penjualan yang diterima mengalami penurunan dari hasil 

penyewaan ruko di lingkungan Ayani Mega Mall Pontianak. Hal ini terjadi karena 
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semakin banyaknya perusahaan pesaing sejenis yang ada dan telah beroperasi, 

sehingga akan menyebabkan persaingan semakin ketat, dan konsumen akan lebih 

selektif di dalam memilih tempat yang terbaik untuknya berbelanja. 

Perbedaan jumlah pengunjung ini dapat disebabkan oleh persepsi yang 

berbeda-beda dari masyarakat terhadap keberadaan Ayani Mega Mall tersebut. 

Hal ini perlu diketahui oleh pengelola mall karena akan berpengaruh terhadap 

kelangsungan hidup mall di masa yang akan datang. Untuk itu kita perlu 

mengetahui tanggapan pengunjung terhadap pusat perbelanjaan ditinjau dari 

beberapa dimensi tempat belanja. Menurut (Istijanto, 2005 : 186) : “Faktor-faktor 

yang mempengaruhi konsumen berbelanja terdiri dari delapan dimensi,  yakni 

faktor suasana di dalam toko, faktor desain, tata letak atau layout, ragam, 

keterlibatan, kesenangan, keinginan untuk tinggal dalam toko, dan keinginan 

untuk menjadi pelanggan tetap”. Menurut Kotler (2005 : 516) : “Diperlukannya 

bauran pemasaran yang tercantum dalam 4P, yaitu product, price, place, 

promotion untuk strategi dalam pemasaran hal ini untuk memudahkan pemasar 

dalam mengidentifikasi segmen pasarnya. Selain itu proses pengambilan 

keputusan konsumen ditinjau dari perspektif pengaruh perilaku mendasarkan pada 

alasan bahwa keputusan pembelian lebih dipengaruhi oleh lingkungan yang 

mengitarinya. Lingkungan dimana konsumen berada akan mempengaruhi perilaku 

dalam keputusan pembelian”. Faktor lingkungan sosial dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen di suatu toko. Menurut Kotler dan Keller (2008 : 

217) : “Selain faktor budaya, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sosial, seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial”. Karena 
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berbelanja di mall masih merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat Kota 

Pontianak, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang persepsi 

konsumen terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berbelanja di 

Ayani Mega Mall Pontianak.  

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi konsumen terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku berbelanja di Ayani Mega Mall Pontianak? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Oleh karena permasalahan yang diambil masih sangat luas, maka masalah-

masalah akan dibatasi ruang lingkupnya, yaitu persepsi konsumen dilihat dari 

aspek strategi pemasaran dan perilaku konsumen. Aspek strategi pemasaran yang 

diteliti meliputi aspek lokasi mall, area parkir, suasana, desain, tata letak, ragam 

barang yang tersedia, keterlibatan pengunjung, kesenangan, keinginan pengunjung 

untuk tinggal lebih lama, harga, keinginan pengunjung untuk menjadi pelanggan 

tetap. Sedangkan perilaku konsumen yang diteliti adalah faktor-faktor sosial 

meliputi kelompok acuan, anggota keluarga, dan peran dan status. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi konsumen 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berbelanja di Ayani Mega 

Mall Pontianak. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik 

secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:  

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini merupakan dasar untuk menggambarkan pentingnya suatu 

strategi pemasaran khususnya di bidang manajemen pemasaran, baik secara 

teoritis maupun dengan cara empiris sesuai dengan nilai-nilai akademik yang 

menjunjung sikap ilmiah.  

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam menetapkan kebijakan pemasarannya pada masa yang akan 

datang. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pembanding dan 

dapat juga digunakan sebagai referensi untuk mengenal perilaku konsumen. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Pusat perbelanjaan (mall) merupakan fasilitas perbelanjaan dan hiburan. 

Di era modern keberadaan fasilitas tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Oleh karena itu, pusat 

perbelanjaan (mall) ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan keberadaan 

manusia yang ada di kota-kota besar. 

Perkembangan pusat perbelanjaan (mall) yang begitu pesat berdampak 

pada semakin tingginya persaingan memperebutkan pangsa pasar. Pusat 
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perbelanjaan (mall) yang ingin berhasil dalam persaingan harus memiliki strategi 

pemasaran yang tepat dengan memahami perilaku konsumen dalam berbelanja. 

Perusahaan yang baik adalah yang memahami betul siapa konsumennya dan 

bagaimana mereka berperilaku. Pemahaman mengenai siapa konsumennya akan 

menuntun perusahaan dalam memenangi persaingan usaha. 

Tawaran-tawaran pengelola mall ini perlu disesuaikan dengan harapan 

para pengunjung dengan mengetahui tanggapannya terhadap atribut-atribut mall 

sebagai tempat belanja. Menurut Istijanto (2005 : 186) : “Untuk mengukur 

tanggapan pengunjung terhadap pusat perbelanjaan perlu diukur delapan dimensi, 

yaitu faktor suasana di dalam toko, faktor desain toko, tata letak atau layout, 

ragam, keterlibatan, harga, lokasi, area parkir, kesenangan, keinginan untuk 

tinggal lebih lama dalam toko dan keinginan untuk menjadi pelanggan tetap”. 

Di dalam kegiatan pemasaran, proses penyaluran barang dan jasa dari 

pihak produsen ke pihak konsumen menggunakan saluran yang disebut dengan 

saluran distribusi.   

Menurut Kotler (2005 : 558) : “Saluran pemasaran adalah serangkaian 

organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan 

produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi”. Selanjutnya Kotler 

(2005 : 559) mengatakan : “Ada beberapa jenis retailing yaitu retailer berbentuk 

toko (store retailing) dan retailing non toko (non-store retailing). Store retailer 

terdiri dari beberapa jenis seperti specialty store, department store dan pasar 

swalayan. Non-store retailing jenisnya antara lain direct marketing, automatic 
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vending machine. Sedangkan organisasi pengecer dapat dibedakan seperti 

organisasi franchise, konglomerasi dan lain sebagainya.  

Berbagai faktor dapat mempengaruhi perilaku berbelanja konsumen. 

Faktor-faktor sosial, seperti kelompoka acuan, keluarga, serta peran dan status 

dapat mempengaruhi perilaku berbelanja konsumen pada suatu pusat perbelanjaan 

(mall). Biasanya konsumen yang memiliki selera dan mengharapkan prestise yang 

tinggi dalam berbelanja di suatu pusat perbelanjaan (mall).  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran 

yang disajikan pada Gambar 1.1 berikut. 

Gambar 1.1 
Kerangka Pemikiran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pengaruh faktor tempat 
berbelanja: 
1. Lokasi 
2. Area parkir 
3. Suasana 
4. Desain 
5. Tata letak 
6. Ragam barang/toko 
7. Keterlibatan pengunjung 
8. Kesenangan 
9. Keinginan pengunjung 

untuk tinggal lebih lama 
10. Harga 
11. Keinginan pengunjung 

menjadi pelanggan tetap 

Pengaruh faktor sosial: 
1. Kelompok acuan 
2. Anggota keluarga 
3. Peran dan status 
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G. Metode Penelitian 

1. Bentuk Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan 

analisis deskriptif dan kualitatif. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data 

primer dan sekunder yaitu dengan cara:  

a. Data Primer  

1) Wawancara 

Wawancara yaitu penelitian dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang dapat dijawab langsung oleh responden sesuai 

dengan kuesioner.  

2) Observasi  

Observasi yaitu penelitian dengan pengamatan secara langsung 

terhadap objek penelitian.  

3) Kuesioner 

Adalah wawancara tidak langsung yang dilakukan dengan cara 

memberikan daftar pertanyaan tertulis yang telah disediakan 

kepada responden untuk memperoleh data yang diperlukan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu 

dengan mempelajari hasil penelitian, jurnal serta laporan-laporan 

yang dipublikasikan.  
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah kumpulan dari seluruh unsur yang ditentukan 

sebelum seleksi dimulai. Menurut Sugiyono (2002 : 55) : “Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri obyek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan”. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para 

pengunjung mall yang memutuskan untuk berbelanja di Ayani Mega 

Mall Pontianak.  

b. Sampel 

Sampel adalah sebagai bagian yang lebih kecil dari populasi 

sehingga sampel merupakan bagian yang lebih kecil dari populasi. 

Menurut Riduwan (2010 : 10) : “Sampel adalah bagian dari populasi 

yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti”. 

Dengan mempertimbangkan ketersediaan dana, waktu dan 

tenaga, maka jumlah sampel yang dijadikan sebagai responden 

adalah 100 orang yang berkunjung dan berbelanja di Ayani Mega 

Mall Pontianak. Sampel diambil menggunakan teknik accidental 

sampling. Menurut Riduwan (2010 : 19) : “Accidental sampling 

adalah teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas, 

artinya siapa saja yang tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan 



14	
	

	
	

sesuai karakteristiknya, maka orang tersebut dapat digunakan 

sebagai sampel (responden)”. 

4. Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang terkumpul kemudian 

diolah dan disajikan dalam bentuk tabel selanjutnya diinterpretasikan dan 

ditarik kesimpulan yang dapat digunakan sebagai saran bagi pihak 

perusahaan. Langkah-langkah pengerjaannya menggunakan skala Likert. 

Menurut Riduwan (2010 : 38) : “Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian 

atau gejala sosial”. 

Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut disajikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pertanyaan. Setelah data diperoleh dari penyebaran kuesioner yang 

terkumpul, kemudian hasil informasi diubah menjadi analisis deskriptif, 

dengan memberikan skor pada tiap-tiap alternatif jawaban berskala 5 

sebagai berikut: 

Pilihan Jawaban Skor Jawaban 
Sangat Setuju 5 

Setuju 4 
Cukup Setuju 3 
Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 
 
Kemudian hasil jawaban dari responden dihitung menggunakan 

perhitungan skor Mean (rata-rata). Analisis mean bertujuan mengubah 
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kumpulan data mentah menjadi bentuk yang mudah dipahami, dalam 

bentuk informasi yang lebih ringkas. Mean adalah nilai rata-rata dari 

observasi suatu variabel dan merupakan jumlah semua observasi dibagi 

jumlah observasi. Menurut Riduwan (2010 : 102), mean dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

                         ∑ Xi 
 X  =  

    n 

Keterangan:   

X = Mean atau rata-rata 

∑Xi = Jumlah tiap data 

  n = Jumlah data 

Adapun untuk menginterpretasikan hasil atau skor mean (rata-

rata) menggunakan skala numerik linier. Menurut Simamora (2004 : 131) 

untuk mendapatkan skala tersebut dicari terlebih dahulu Rentang Skala 

(RS) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

m – n  
RS = 

      b 

Keterangan: 

RS = Rentang Skala  

m = Angka tertinggi dalam pengukuran 

n = Angka terendah dalam pengukuran 

b = Banyaknya kelas yang dibentuk 



16	
	

	
	

Dengan menggunakan rumus di atas, maka rentang skala dapat 

dihitung sebagai berikut: 

5 – 1  
RS = 

      5 

= 0,8 

Hasil rentang skala yang diperoleh adalah sebesar 0,8, maka skala 

numerik linier untuk menginterpretasikan skor mean (rata-rata) adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1.6 
Interpretasi Skor 

 
Rentang Skala/Skor Interpretasi 

1,00 < X ≤ 1,80 Sangat Tidak Baik 
1,80 < X ≤ 2,60 Tidak Baik 
2,60 < X ≤ 3,40 Cukup Baik 
3,40 < X ≤ 4,20 Baik 
4,20 < X ≤ 5,00 Sangat Baik 

Sumber: Data Olahan, 2012. 


