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BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan data berupa angka

dengan proses pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS 25. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah emotional branding berpengaruh

terhadap loyalitas orangtua murid kelas XII SMA Karangturi Semarang. Data dalam

penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner (google formulir) dengan

responden sebanyak 69 responden (orangtua murid kelas XII SMA Karangturi

Semarang). Kuesioner dalam penelitian ini memiliki jumlah pertanyaan sebanyak 14

butir pertanyaan yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil dari uji tersebut

menyatakan bahwa kuesioner penelitian valid dan reliabel.

4.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden digunakan untuk memberikan gambaran keadaan diri

responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Responden dalam penelitian ini

diklasifikasikan berdasar nama, jenis kelamin, usia dan alamat. Berikut merupakan

penjabaran karakteristik responden:

4.1.1 Nama dan Jenis Kelamin

Berdasar pada hasil penelitian yang dilakukan, terdapat 69 nama orangtua

murid kelas XII SMA Karangturi Semarang (terlampir) yang menyatakan bersedia

menjadi responden dalam penelitian ini. Data menunjukan terdapat 22 (31,88%)
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responden dengan jenis kelamin laki-laki dan terdapat 47 (68,11%) responden

berjenis kelamin perempuan.

Gambar 4.1.1. 1 Diagram Karakteristik Responden (Jenis Kelamin)
Sumber: Data Pribadi

4.1.2 Usia

Berdasar pada hasil pengisian kuesioner dapat diketahui bahwa responden

dalam penelitian ini memiliki keragaman usia, mulai dari 35 tahun hingga 68 tahun.

Rata-rata usia responden dalam penelitian ini adalah 48 tahun dengan data sebagai

berikut:

Gambar 4.1.2. 1 Diagram Karakteristik Responden (Usia)
Sumber: Data Pribadi
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Tabel 4.1.2. 1 Rata-rata Usia Responden
Usia Frekuensi Presentase
35 1 1,45%
38 1 1,45%
40 2 2,90%
41 3 4,35%
42 2 2,90%
43 6 8,69%
44 4 5,80%
45 8 11,59%
46 4 5,80%
47 3 4,35%
48 7 10.14%
49 6 8,69%
50 6 8,69%
51 2 2,90%
52 2 2,90%
54 3 4,35%
55 2 2,90%
56 1 1,45%
57 2 2,90%
58 2 2,90%
60 1 1,45%
68 1 1,45%

Mean= jumlah data : banyak data
= 3301 : 69
= 47,8 tahun ≈ 48 tahun

Sumber: Data Pribadi

4.1.3 Alamat

Berdasar pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa responden berdomisili

dalam Kota Semarang berjumlah 54 responden dan domisili diluar Semarang

berjumlah 15 responden .
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Gambar 4.1.3. 1 Diagram Karakteristik Responden (Domisili)
Sumber: Data Pribadi

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas kuesioner penelitian dilakukan kepada 30 orang

responden awal. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan pearson

correlation menggunakan program SPSS. Dinyatakan valid apabila r hitung > r

tabel atau signifikansi kurang dari 0,05 (Sig < 0,05). Kuesioner penelitian ini dapat

dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha dari variable x > 0,6.

4.2.1.1 Uji Validitas Variabel Emotional Branding

Tabel 4.2.1.1. 1 Hasil Uji Validitas Emotional Branding (X)
Correlations

EB1 EB2 EB3 EB4 EB5 EB6 EB7 EB8 EB9
EB1
0

TOTAL_
EB

EB1 Pearson
Correlation

1 .722** .674*
*

.724*
*

.727*
*

.579*
*

.520*
*

.598*
*

.546*
*

.635*
*

.827**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
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EB2 Pearson
Correlation

.722*
*

1 .795*
*

.782*
*

.701*
*

.623*
*

.561*
*

.633*
*

.499*
*

.502*
*

.841**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

EB3 Pearson
Correlation

.674*
*

.795** 1 .896*
*

.742*
*

.637*
*

.601*
*

.653*
*

.517*
*

.547*
*

.873**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

EB4 Pearson
Correlation

.724*
*

.782** .896*
*

1 .690*
*

.630*
*

.586*
*

.733*
*

.489*
*

.475*
*

.868**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

EB5 Pearson
Correlation

.727*
*

.701** .742*
*

.690*
*

1 .645*
*

.613*
*

.578*
*

.605*
*

.613*
*

.851**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

EB6 Pearson
Correlation

.579*
*

.623** .637*
*

.630*
*

.645*
*

1 .506*
*

.702*
*

.575*
*

.506*
*

.803**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

EB7 Pearson
Correlation

.520*
*

.561** .601*
*

.586*
*

.613*
*

.506*
*

1 .566*
*

.669*
*

.538*
*

.755**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

EB8 Pearson
Correlation

.598*
*

.633** .653*
*

.733*
*

.578*
*

.702*
*

.566*
*

1 .532*
*

.428*
*

.807**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
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EB9 Pearson
Correlation

.546*
*

.499** .517*
*

.489*
*

.605*
*

.575*
*

.669*
*

.532*
*

1 .669*
*

.745**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

EB10 Pearson
Correlation

.635*
*

.502** .547*
*

.475*
*

.613*
*

.506*
*

.538*
*

.428*
*

.669*
*

1 .721**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

TOTA
L_EB

Pearson
Correlation

.827*
*

.841** .873*
*

.868*
*

.851*
*

.803*
*

.755*
*

.807*
*

.745*
*

.721*
*

1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Pribadi

Berdasar pada hasil yang didapat dari uji validitas kuesioner penelitian

ini dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan dapat dikatakan valid

dan mampu mengungkapkan variabel yang diukur. Data di atas menunjukan

bahwa seluruh nilai Sig pada indikator terhadap total tiap indikator adalah

kurang dari 0,005 sehingga dikatakan data valid.

4.2.1.2 Uji Reliabilitas Emotional Branding

Tabel 4.2.2.1. 1 Hasil Uji Reliabilitas Emotional Branding (X)
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items
.940 10

Sumber: Data Pribadi
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Berdasarkan data di atas terlihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha dari

variable x adalah lebih dari 0,6 yang berarti seluruh data kuesioner adalah

reliabel. Maka, kuesioner dinyatakan mampu mewakili variabel dan dapat

digunakan untuk penelitian,

4.3 Uji Logistik

4.3.1 Omnibus Tes

Tabel 4.3.1. 1 Hasil Omnibus Tes
Omnibus Tests of Model Coefficients

Chi-square df Sig.
Step 1 Step 8.740 1 .003

Block 8.740 1 .003

Model 8.740 1 .003
Sumber: Data Pribadi

Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah model dalam penelitian

bersifat FIT atau tidak. Berdasarkan data di atas terlihat nilai signifikansi

adalah kurang dari 0,05 yaitu 0,003 sehingga dapat dikatakan bahwa model

dalam penelitian ini bersifat FIT.

4.3.2 Uji Hosmer And Lameshow (Uji F)

Tabel 4.3.2. 1 Hasil Uji Hosmer And Lameshow
Hosmer and Lemeshow Test

Step Chi-square df Sig.
1 8.668 7 .277

Sumber: Data Pribadi

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah model yang

dibentuk sudah tepat atau tidak. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa nilai
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Sig adalah lebih dari 0,05 yaitu 0,277 sehingga dapat dikatakan bahwa model

regresi dapat diterima.

4.3.3 Uji Nagelkerke R Square

Tabel 4.3.3. 1 Hasil Uji Nagelkerke R Square
Model Summary

Step -2 Log likelihood
Cox & Snell R

Square
Nagelkerke R

Square
1 65.993a .119 .180
a. Estimation terminated at iteration number 5 because
parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Data Pribadi

Pengujian ini berfungsi untuk melihat bagaimana variable independent dalam

model menjelaskan variable dependent. Menurut Peterson K Ozili, R-square serendah

10% diterima secara umum untuk studi di bidang seni, humaniora dan ilmu sosial.51

Berdasar data di atas terlihat nilai Nagelkerke R Square adalah 0,180 yang berarti

bahwa variabel dependent dapat dijelaskan oleh variabel independent sebesar 18%

(melebihi jumlah minimum) Sisanya berasal dari variable lain yang tidak terdapat

dalam model.

4.3.4 Uji Parsial

Tabel 4.3.4. 1 Hasil Uji Parsial
Variables in the Equation

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

95% C.I.for
EXP(B)

Lower Upper
Step 1a TOTAL_E

B
.235 .095 6.141 1 .013 1.265 1.050 1.524

Constant -6.291 2.960 4.517 1 .034 .002
a. Variable(s) entered on step 1: TOTAL_EB.

Sumber: Data Pribadi

51 Peterson K Ozili. Researchgate. Diakses dari https://www.researchgate.net/post/what_is_the_acceptable_r-
squared_value, pada tanggal 15 Maret 2021, pukul 13:58.

https://www.researchgate.net/post/what_is_the_acceptable_r-squared_value
https://www.researchgate.net/post/what_is_the_acceptable_r-squared_value
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Pengujian ini berfungsi untuk menentukan apakah variable

independent berpengaruh terhadap variable dependent. Berdasarkan data di

atas terlihat bahwa nilai Sig pada Emotional Branding kurang dari 0,05 yaitu

0,013 dan 0,034 sehingga dikatakan variable tersebut berpengaruh terhadap

Loyalitas Orangtua Murid.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Variabel Emotional Branding

Tabel 4.4.1. 1 Skor Variabel Emotional Branding
No Sub-Variabel Nomor

Pertanyaan
Skor Presentase

Skor
Grade Kriteria

1 Konsumen ke
manusia

5 STS : 0 0 % KB Mayoritas
SetujuTS : 1 1,4 % KB

S : 44 63,7 % B
SS : 24 34,7 % CB

2 Produk ke
pengalaman

6 STS : 0 0% KB Mayoritas
setujuTS : 2 2,8% KB

S : 48 69,5% B
SS : 19 27,5% CB

3 Kejujuran ke
kepercayaan

7 STS : 0 0% KB Mayoritas
setujuTS : 2 2,8% KB

S : 42 60,8% B
SS : 25 36,6% CB

4 Kualitas ke
preferensi

8 STS : 0 0% KB Mayoritas
setujuTS : 2 2,8% KB

S : 44 63,7% B
SS : 23 33,3% CB

5 Kemansyuran
ke aspirasi

9 STS : 0 0% KB Mayoritas
setujuTS : 1 1,4% KB

S : 40 57,9% B
SS : 28 40,5% CB

6 Identitas ke
kepribadian

10 STS : 0 0% KB Mayoritas
setujuTS : 6 8,6% KB

S : 37 53,6% B
SS : 26 37,6% CB
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7 Fungsi ke
perasaan

11 STS : 0 0% KB Mayoritas
setujuTS : 2 2,8% KB

S : 47 68,1% B
SS : 20 28,9% CB

8 Ubikuitas ke
kehadiran

12 STS : 0 0% KB Mayoritas
setujuTS : 7 10,1% KB

S : 37 53,6% B
SS : 25 36,2% CB

9 Komunikasi ke
Dialog

13 STS : 0 0% KB Mayoritas
setujuTS : 2 2,8% KB

S : 52 75,3% SB
SS : 15 21,7% CB

10 Pelayanan ke
hubungan

14 STS : 0 0% KB Mayoritas
setujuTS : 2 2,8% KB

S : 47 68,1% B
SS : 20 28,9% CB

Sumber: Olahan Data Kuesioner

*Keterangan Grade (ditentukan berdasar rumus interval):

Rumus Interval:

I = 100 (angka tetap) : Jumlah Skor (Skala Likert)

I = 100: 4

I = 25 (interval jarak dari terendah 0 % hingga tertinggi 100%)

Kriteria interpretasi skornya berdasar Interval:

Tabel 4.4.1. 2 Keterangan Grade Emotional Branding
I

(interval)
Interval % Keterangan

Grade
0 0 % - 24,99 % Kurang Baik (KB)
25 25 % - 49,99 % Cukup Baik (CB)
50 50% - 74,99 % Baik (B)
75 75 % - 100% Sangat Baik (SB)

Berdasar pada tabel 4.3.1.1, secara garis besar SMA Karangturi telah

memenuhi/menjalankan kesepuluh perintah emotional branding dalam penerapan
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startegi emotional branding itu sendiri dengan “Baik”. Kemudian dalam

penerapannya, responden memberikan respon positif (mayoritas setuju) terhadap

kesepuluh pertanyaan mengenai sub variabel emotional branding dalam penelitian ini,

yaitu:

4.4.1.1 Konsumen Ke Manusia

Sub variabel Konsumen ke Manusia merupakan sebuah perubahan konsep

mengenai bagaimana mendapatkan pembelian sebanyak-banyaknya dari Orangtua

Murid Kelas XII menjadi bagaimana membangun kemitraan dengan Orangtua Murid

Kelas XII. SMA Karangturi menggunakan pendekatan kemitraan yang didasarkan

pada hubungan saling menghormati satu sama lain. Sub variabel ini diwakili oleh

pertanyaan ”Saya merasa memiliki hubungan baik dan saling menghormati antara

saya dan SMA Karangturi”. Gobe (2005) menyatakan bahwa menempatkan posisi

konsumen sebagai target merupakan sebuah cara yang tradisional, saat ini

menempatkan konsumen sebagai mitra kerja merupakan cara yang lebih modern

untuk mendapatkan hubungan timbal balik yang saling menghormati dan menghargai

dalam jangka waktu yang panjang serta lebih menguntungkan. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa apabila hubungan tersebut terwujud maka akan mendorong

munculnya loyalitas pada konsumen.

Berdasar pada hasil yang diperoleh dalam bentuk skor presentase pada sub

variabel Konsumen ke Manusia mayoritas Orangtua Murid Kelas XII memberi

respon “Setuju” dengan perolehan skor 63,7%, “Sangat Setuju” 34,7%, “Tidak
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Setuju” 1,4% dan “Sangat Tidak Setuju” 0%. Hal ini dapat di artikan bahwa SMA

Karangturi dinilai “Baik” (mayoritas) dalam membangun hubungan timbal balik yang

saling menghormati dan menghargai.

4.4.1.2 Produk ke Pengalaman

Sub variabel Produk ke Pengalaman merupakan sebuah pengalaman

menggunakan jasa SMA Karangturi yang mempunyai nilai tambah bagi Orangtua

Murid Kelas XII. Membeli dan menggunakan “produk” atau “layanan jasa” hanya

untuk memenuhi kebutuhan, digerakkan oleh harga dan kenyamanan. Sedangkan

sebuah “pengalaman” mempunyai nilai tambah. Menurut Gobe (2005), nilai tersebut

akan bertahan dalam memori emosional sebagai sebuah keterkaitan yang dibuat pada

tingkatan yang bukan sekedar memenuhi kebutuhan, namun juga memenuhi hasrat,

pengalaman dapat memberikan nilai tambah agar dapat tercipta hubungan emosional

untuk mencapai loyalitas.

. Sub variabel ini diwakili oleh pertanyaan “Saya merasa mendapat pelayanan

terbaik, hal tersebut memberikan nilai tambah bagi saya untuk menjadikan SMA

Karangturi sebagai pilihan dikemudian hari”. Orangtua Murid Kelas XII yang puas

akan pelayanan yang diberikan SMA Karangturi akan memiliki nilai tambah sebagai

pertimbangan bagi mereka untuk memilih SMA Karangturi dikemudian hari

(pembelian ulang atau selanjutnya). Hasil yang diperoleh dalam bentuk skor

presentase pada sub variabel Produk ke Pengalaman dengan respon “Setuju” adalah
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69,5%,“Sangat setuju” 27,5%, “Tidak Setuju” 2,8% dan Sangat Tidak Setuju 0%. Hal

ini berarti SMA Karangturi dinilai “Baik”(mayoritas) oleh Orangtua Murid Kelas XII.

4.4.1.3 Kejujuran ke Kepercayaan

Kejujuran diharapkan, Sedangkan Kepercayaan bersifat melekat dan intim.

Sub variabel ini merupakan sebuah strategi untuk menimbulkan rasa nyaman dan

yakin bagi Orangtua Murid Kelas XII atas apa yang mereka pilih. Gobe (2005)

menyatakan bahwa konsumen lebih mengharapkan aspek kepercayaan karena

dianggap lebih mampu memberikan kenyamanan total dan mendapat keuntungan atas

pilihan mereka. Sub variabel ini diwakili oleh pertanyaan “Saya yakin SMA

Karangturi telah memberikan pelayanan dan pendidikan yang terbaik bagi saya dan

anak saya”. Sebanyak 60,8% Orangtua Murid Kelas XII“Setuju”, 36,2% “Sangat

Setuju”, 2,8% “Tidak Setuju” dan 0% “Sangat Tidak Setuju”. Hal ini berarti bahwa

SMA Karangrturi “Baik” dalam penerapan sub variabel ini, sehingga mayoritas

Orangtua Murid Kelas XII percaya bahwa pelayanan jasa pendidikan SMA

Karangturi telah memberikan yang terbaik bagi mereka.

4.4.1.4 Kualitas ke Preferensi

Sub variabel selanjutnya adalah Kualitas ke Preferensi. Kualitas merupakan

suatu penawaran yang penting bagi Orangtua Murid Kelas XII, namun lebih dari itu

dalam penerapanya SMA Karangturi memunculkan preferensi terhadap merek untuk

memiliki hubungan yang rill dengan sebuah kesuksesan SMA Karangturi itu sendiri.
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Tidak ada yang bisa menghentikan merek ketika merek tersebut disukai (Gobe, 2005).

Sub variabel ini diwakili oleh pertanyaan “Saya yakin SMA Karangturi mempunyai

mutu yang baik yang sesuai harapan saya”. Hasil yang diperoleh dalam bentuk skor

presentase pada subvariabel Kualitas ke Preferensi dengan respon “Setuju” adalah

63,7%,“Sangat setuju”33,3%, “Tidak Setuju” 2,8% dan Sangat Tidak Setuju 0%.

Gobe menyatakan bahwa konsumen akan loyal terhadap suatu merek apabila terdapat

preferensi terhadap merek tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SMA

Karangturi telah memiliki preferensi dalam hubungan yang dibangun bersama

orangtua murid guna mencapai loyalitas dan dapat dinilai “Baik” dalam

penerapannya.

4.4.1.5 Kemansyuran ke Aspirasi

Sub variabel Kemansyuran ke Aspirasi menjelaskan bahwa menjadi terkenal

tidak berarti suatu merek juga dicintai. Hal tersebut dikarenakan jika suatu merek

yang sudah mahsyur ingin didambakan maka merek harus mendengarkan dan

mengekspresikan aspirasi konsumenya. Dalam hal ini SMA Karangturi telah

memberikan ruang untuk orangtua murid memberi aspirasi dan berekspresi guna

menumbuhkan cinta dalam hubungan yang loyal. Untuk itu tanggapan konsumen

terhadap variabel ini diwakili oleh pertanyaan “SMA Karangturi merupakan salah

satu SMA swasta terkenal di Semarang yang mampu mendengar dan mengekspesikan

aspirasi saya sebagai orangtua”. Hal ini berarti bahwa kemahsyuran SMA Karangturi

merupakan hal yang sudah diketahui oleh Orangtua Murid Kelas XII dan merasa
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bahwa aspirasi mereka telah didengar dan mampu diekspresikan oleh SMA

Karangturi.

Sub-variabel kemansyuran ke aspirasi mendapat hasil 57,9% “Setuju”, 40,5%

“Sangat Setuju”, 1,4% “Tidak Setuju” dan 0% “Sangat Tidak Setuju”. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa SMA Karangturi telah memberikan ruang untuk Orangtua Murid

Kelas XII menyampaikan aspirasi dan berekspresi guna menumbuhkan cinta dalam

hubungan yang loyal. Dalam hal ini SMA Karangturi dinilai “Baik” (mayoritas)

dalam penerapanya.

4.4.1.6 Identitas ke Kepribadian

Gobe (2005) meyatakan identitas merek merupakan sebuah keunikan yang

menjadi pembeda dari pesaing (langkah awal), namun kepribadian merek dapat

mendorong respon emosional konsumen. Strategi ini menjelaskan tentang bagaimana

merek membangun sebuah karakter dan kharisma untuk menyetuh dampak emosional

komsumen. Tanggapan konsumen diwakili oleh pertanyaan “Saya merasa SMA Karangturi

memiliki karakter, kepribadian dan kharisma tersendiri sebagai Sekolah Berwawasa Global

Dengan Semangat Kewirausahaan”. Hal ini berarti Orangtua Murid Kelas XII dapat melihat

karakter, kepribadian dan kharisma SMA Karangturi sebagai sekolah swasta yang berbeda

dari yang lain

Hasil yang didapat pada sub variabel Identitas ke Kepribadian adalah 53,6%

“Setuju”, 37,6% “Sangat Setuju”, 8,6% “Tidak Setuju” dan 0% “Sangat Tidak

Setuju”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakter dan karisma yang dibangun
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oleh SMA Karangturi telah memberi dampak emosional yang positif terhadap

orangtua murid dan dapat dinilai “Baik” (mayoritas) dalam penerapanya. Meski

begitu sub variabel ini merupakan sub variabel dengan perolehan presentase jawaban

mayoritas “Setuju” terrendah jika dibandingkan dengan sub variabel lain. Maka hal

ini bisa menjadi catatan bagi SMA Karangturi (khususnya PR) untuk terus

meningkatkan penerapan strategi Identitas ke Kepribadian agar dapat menjadi lebih

baik.

4.4.1.7 Fungsi ke Perasaan

Sub variabel ini diwakili oleh pertanyaan “Saya tidak hanya sekedar memilih

SMA Karangturi untuk mendapatkan pendidikan terbaik bagi anak saya, lebih dari itu

juga untuk mendapatkan pengalaman yang sesungguhnya sebagai orangtua yang

berperan dalam pendidikan anaknya”. Hal ini berarti Orangtua Murid Kelas XII

memilih SMA Karangturi bukan hanya untuk mendapatkan fungsi utama yaitu

layanan jasa pendidikan namun lebih dari itu sebuah pengalaman yang mendalam dan

menyentuh emosi (orangtua yang berperan dalam pendidikan anaknya). Dalam hal ini

SMA Karangturi memberikan dan mempertimbangkan aspek perasaan orangtua

murid, sehingga dapat memberikan pengalaman tersendiri yang menarik minat dan

tentunya diingat oleh Orangtua Murid Kelas XII (seperti diajarkan/ditanamkannya

bhakti kepada orangtua dan SOKA). Dalam bukunya Gobe (2005) menyatakan

bahwa menciptakan produk atau jasa yang hanya berdasar pada fungsionalitas tidak

akan bertahan lama dalam pasaran, aspek perasaan konsumen menjadi hal yang harus
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dipertimbangkan guna menarik minat dan memunculkan ingatan. Melalui pendapat

Gobe maka dapat disimpulkan bahwa apabila merek dapat lebih memperhatikan

aspek perasan konsumen maka merek akan lebih menarik, mudah diingat serta

dihargai oleh konsumenya.

Sub variabel Fungsi ke Perasaan mendapat presentase hasil 68,1% “Setuju”,

28,9% “Sangat Setuju”, 2,8% “Tidak Setuju” dan 0% “Sangat Tidak Setuju”.

Berdasar pada jawaban mayoritas, hal ini menunjukan bahwa SMA Karangturi

“Baik” dalam menerapkan sub variabel ini.

4.4.1.8 Ubikuitas ke Kehadiran

Lebih dari sekedar ubikuitas aspek strategi kehadiran merek adalah cara

yang inventif untuk tampil beda dan membuat suatu hubungan, maka bukan hanya

kuantitas yang menjadi dasar strategi kehadiran merek namun juga kualitas

(Gobe,2005). Ubikuitas dapat dilihat, sedangkan kehadiran emosional dapat

dirasakan. Tanggapan Orangtua Murid Keelas XII terhadap sub variabel ini diwakili

oleh pertanyan ”Keberadaan Logo SMA Karangturi yang tercetak ataupun

terpampang dalam produk promosi (Stiker Akses, Kartu Flazz, dll) tampil beda dan

membekas dibenak saya”. Hal ini berarti bahwa kehadiran yang sangat umum dari

SMA Karangturi (logo tercetak: stiker akses, kartu flazz, dll) telah diaggap tampil

beda dan membawa kehadiran emosional yang membekas di benak Orangtua Murid

Kelas XII.
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Subvariabel Ubikuitas ke Kehadiran mendapatkan hasil 53,6% “Setuju”,

36,2% “Sangat Setuju”, 10,1% “Tidak Setuju” dan 0% “Sangat Tidak Setuju”.

Melalui hasil yang didapat tersebut, disimpulkan bahwa SMA Karangturi sudah

“Baik” (mayoritas) dalam mengembangkan Ubikuitas ke Kehadiran merek. Namun

hal ini perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi penerapannya oleh SMA Karangturi

(khususnys PR). Mengingat pada sub variabel ini pula sebanyak 10,1% Orangtua

Murid Kelas XII juga tidak menyetujuinya. Apabila dibandingkan dengan sub

variabel yang lain, angka tersebut juga merupakan angkat tertinggi dalam skor “Tidak

Setuju”.

4.4.1.9 Komunikasi ke Dialog

Gobe berpendapat bahwa pemasar saat ini harus memodifikasi cara

memasarkan produk atau jasa yang semula satu arah (seperti iklan) dapat menjadi dua

arah (dialog) untuk mendapatkan tempat dihati konsumen. Kritik, saran dan informasi

akan menciptakan kemitraan berharga bagi kedua belah pihak. Sub variabel

Kounikasi ke Dialog diwakili oleh pertanyaan “Saya dapat memberi masukan dan

saran serta menanyakan informasi kepada SMA Karangturi”. Dalam hal ini SMA

Karangturi memberikan ruang untuk Orangtua Murid Kelas XII dapat memberi

masukan, saran dan mendapat informasi baik secara langsung maupun melalui media

digital yang ada.

Subvariabel Komunikasi ke Dialog mendapat hasil 75,3% “Setuju”, 21,7%

“Sangat Setuju”, 2,8% “Tidak Setuju” dan 0% “Sangat Tidak Setuju”. Melalui hasil
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yang didapatkan sub variabel Komunikasi ke Dialog merupakan sub variabel dengan

perolehan mayotutas “Setuju” tertinggi. Hal tersebut mengartikan bahwa SMA

Karangturi “Sangat Baik” dalam menerapkan sub variabel Komunikasi ke Dialog.

4.4.1.10 Pelayanan ke Hubungan

Gobe (2005) berpendapat bahwa pelayanan adalah apa yang menghasilkan

dan mencegah suatu penjualan. Tetapi, hubungan berarti bahwa orang-orang yang

berada di balik merek tersebut bersungguh-sungguh berusaha memahami dan

menghargai siapa konsumen mereka, hal tersebut akan membuat konsumen merasa

antusias untuk kembali lagi. Hal tersebut berarti pelayanan yang terbaik dan perhatian

khusus yang diberikan oleh SMA Karangturi terhadap Orangtua Murid Kelas XII

akan membangun hubungan yang langgeng. Sub variabel ini diwakili oleh pertanyaan

“Saya merasa SMA Karangturi memberi perhatian khusus kepada orangtua

murid,sehingga muncul rasa antusias untuk membangun hubungan yang baik”. Hal

ini brarti bahwa pelayanan yang diberikan SMA Karangturi mampu menjawab

kebutuhan Orangtua Murid Kelas XII, hal tersebut terbukti dengan adanya hubungan

baik dan antusias yang terjalin

Sub variabel Pelayanan ke Hubungan mendapatkan 68,1% “Setuju”, 28,9%

“Sangat Setuju”, 2,8% “Tidak Setuju” dan 0% “Sangat Tidak Setuju”. Melalui hasil

tersebut dapat disimpulkan bahwa SMA Karangturi telah dapat membangun

hubungan dan memunculkan rasa antusian dengan “Baik”.



52

4.4.2 Variabel Loyalitas

Tabel 4.4.2. 1 Skor Variabel Loyalitas
No Sub-Variabel Nomor

Pertanyaa
n

Skor Presentase
Skor

Kriteria

1 Mengatakan hal-hal
positif kepada orang
lain

1 Ya : 68 98,5% Mayoritas “Ya”
Tidak : 1 1,4%

2 Merekomendasikan
kepada seseorang
yang membutuhkan
informasi

2 Ya : 68 98,5% Mayoritas “Ya”

Tidak : 1 1,4%

3 Mendorong teman-
teman dan kerabat
untuk menikmati
pelayanan

3 Ya : 59 85,5% Mayoritas “Ya”

Tidak : 10 14,4%

4 Mempertimbangkan
sebagai pilihan
pertama untuk
membeli

4 Ya : 62 89,8% Mayoritas “Ya”

Tidak : 7 10,1%

Sumber: Olahan Data Kuesioner Penulis

*Keterangan Grade (ditentukan berdasar rumus interval):

Rumus Interval (I) :

I = 100: Jumlah Skor (Skala Nominal)

I = 100: 2

I = 50 (interval jarak dari terendah 0 % hingga tertinggi 100%)

Kriteria interpretasi skornya berdasar Interval

Tabel 4.4.2. 2Keterangan Grade Loyalitas
I

(interval)
Interval % Keterangan

Grade
0 0 % - 49,99 % Tidak Baik
50 50 % - 100 % Baik



53

Berdasar pada presentase skor keempat sub-variabel tersebut dapat

disimpulkan bahwa mayoritas orangtua murid kelas XII SMA Karangturi telah

melakukan tindakan/prilaku yang menunjukan adanya indikator loyalitas. Hal ini

berarti SMA Karangturi mendapatkan respon positif dari responden mengenai hal

tersebut.

4.4.2.1 Mengatakan hal-hal positif kepada orang lain

Mengatakan hal positif merupakan penyampaian informasi positif dalam

bentuk kata-kata mengenai layanan jasa yang telah dikonsumsi/dinikmati kepada

orang lain. Dengan adanya penyampaian tersebut orang lain akan terstimulus untuk

ikut mencoba dan tetap loyal. Sub variabel ini diwakili dengan pertanyaan “Saya

selalu mengatakan hal-hal positif mengenai SMA Karangturi kepada orang lain”.

Berdasar pada hasil kuesioner, sebanyak 98,5% Orangtua Murid Kelas XII pada sub

variabel pertama mengatakan hal-hal positif mengenai SMA Karangturi kepada

oranglain dan 1,4% tidak melakukan hal tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa

indikator loyalitas ini tercapai dengan “Baik”.

4.4.2.2 Merekomendasikan kepada seseorang yang membutuhkan
informasi

Merekomendasikan jasa kepada orang lain yang membutuhkan informasi

dapat mengindikasikan bahwa seorang telah mendapat kepuasan terhadap layanan

jasa yang diberikan. Hal ini menjadi tanda bahwa seorang loyal terhadap brand

terkait. Sub variabel ini diwakili dengan pertanyaan “Saya merekomendasikan SMA

Karangturi kepada orang lain yang mebutuhkan informasi”. Pada subvariabel kedua
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sebanyak 98,5% Orangtua Murid Kelas XII merekomendasikan SMA Karangturi

kepada orang lain yang membutuhkan infomasi dan 1,4% tidak melakukan hal

tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator loyalitas ini tercapai dengan

“Baik”.

4.4.2.3 Mendorong teman-teman dan kerabat untuk menikmati
pelayanan

Seorang konsumen yang mendorong teman, sahabat maupun keluarganya

untuk menikmati pelayanan jasa yang telah ia rasakan, dapat mengindikasikan adanya

rasa kepuasan dan rasa loyal terhadap brand terkait, sehingga ia memiliki keinginan

agar orang terdekatnya turut menggunakan jasa tersebut. Sub veriabel ini diwakilkan

dengan pertanyaan “Saya mendorong teman-teman dan kerabat untuk turut

menikmati pelayanan SMA Karangturi”

Berdasar hasil presentase skor sebesar 85,5% Orangtua Murid Kelas XII

mendorong teman, sahabat dan keluarga untuk menikmati layanan jasa dri SMA

Karangturi dan 14,4% Orangtua Murid Kelas XII tidak melakukan hal tersebut.

Walau sub variabel ini masih tergolong kedalam grade “Baik” namun sub variabel ini

memiliki presentase skor “Tidak” tertinggi jika dibandingkan dengan subvariabel

yang lainyaitu 14,4% yang artinya terdapat 10 dari 69 Orangtua Murid Kelas XII

tidak melakukan indikator loyalitas tersebut. Maka, hal ini harus lebih diperhatikaan

oleh SMA Karangturi (khususnya bagi PR) agar presentasenya bisa turun.
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4.4.2.4 Mempertimbangkan sebagai pilihan pertama untuk membeli

Sub variabel terakhir yaitu “mempertimbangkan sebagai pilihan pertama

untuk membeli”. Mempertimbangkan produk atau jasa sebagai pilihan pertama dalam

pembelian menandakan adanya keyakinan dalam diri Orangtua Murid Kelas XII

bahwa brand yang selama ini mereka gunakan merupakan brand terbaik bagi mereka,

maka Orangtua Murid Kelas XII merasa keputusan yang mereka lakukan adalah hal

tepat. Sehingga merek tersebut selalu menjadi pertimbangan pertama. Hal ini

merupakan sebuah cerminan loyalitas.

Sub variabel ini diwakili dengan pertanyan “Saya mempertimbngkan SMA

Karangturi sebagai pilihan pertama dalam pendidikan”. Berdasar hasil presentase

skor sebesar 89,8% Orangtua Murid Kelas XII mempertimbangkan SMA Karangturi

sebagai pilihan pertama dalam pendidikan dan 10,1% Orangtua Murid Kelas XII

tidak melakukan hal tersebut. Berdasar pada hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa

indikator loyalitas tercapai dengan “Baik”.

Berdasar hasil yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

SMA Karangturi berhasil mendorong orangtua murid kelas XII untuk melakukan

tindakan yang “menguntungkan dari waktu ke waktu” bagi SMA Karangturi itu

sendiri tanpa adanya paksaan. Sedangkan bagi orangtua murid kelas XII, SMA

Karangturi juga memberi keuntungan yaitu adanya kenyamanan, kemudahan dan

segala faktor lain yang menunjang produk atau jasanya. Perilaku tersebut

mencerminkan adanya ikatan jangka panjang atau loyalitas antara SMA Karangturi

dan orangtua murid dengan penilaian “Baik”.
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4.4.3 Pengaruh Emotional Branding terhadap Loyalitas

Menurut Gobe (2005), Emotional branding memfokuskan pada aspek yang

paling mendesak dari karakter manusia yaitu keinginan untuk memperoleh kepuasan

material dan mengalami pemenuhan emosional. Kata “emosional” yang dimaksud

adalah bagaimana suatu merek menggugah perasaan dan emosi konsumen,

bagaimana suatu merek menjadi hidup bagi masyarakat dan membentuk hubungan

yang mendalam dan tahan lama.

Loyalitas pelanggan merupakan hasil dari aktivitas pemasaran yang terjadi

dalam hubungan pemasar dan konsumen, pada saat konsumen mempercayai pihak

pemasar dalam hubungan antar pribadi, ia akan menggantungkan dirinya pada pihak

tersebut dan selanjutya memunculkan rasa untuk mempertahankan hubungan yang

direpresntasikan dalam bentuk kesetiaan.52 Didalam sebuah loyalitas terdapat aspek

yang sangat penting namun sering terlewatkan yaitu hubungan emosional antara

perusahan dan konsumen yang loyal.

Seorang konsumen loyal yang merasakan adanya ikatan emosional dengan

perusahaan akan terdorong untuk membuat rekomendasi dan “berbisnis” dengan

perusahaan tersebut. Sehingga, jika hubungan antar keduanya terjalin semakin baik

maka semakin tinggi pula tingkat loyalitas dan keuntungan yang akan muncul. Untuk

alasan inilah sebuah perusahaan perlu lebih memperhatikan dan memfokuskan

52 Wicaksono, Yoga. Jurnal: “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Keperceyaan Terhadap Loyalitas
Pelanggan Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabrl Intervening” (Semarang: Universitas
Diponegoro, 2015), Hal. 3
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bagaimana mereka dapat menumbuhkan perasan positif pada konsumen dan

bagaimana mereka memperlakukan konsumen itu sendiri. Jika seorang konsumen

memiliki ikatan emosional atau perasaan yang positif seperti rasa suka, rasa percaya,

rasa bangga dan yakin bahwa brand tersebut sesuai dengan keinginya serta dapat

memenuhi kebutuhanya. Maka konsumen akan loyal terhadap brand tersebut.

Kemudian berdasar uji yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa model dalam

penelitian ini secara statistik bersifat FIT. Hal tersebut berdasarkan hasil Omnibus

Tes dengan nilai signifikansi adalah kurang dari 0,05, yaitu 0,03. Kemudian, berdasar

pada hasil Uji Hosmer and Lameshow terlihat nilai sig adalah lebih dari 0,05, yaitu

2,77 . sehingga dapat dikatakan model regresi dapat diterima dan berpengaruh.. Lalu,

variablel independent dalam model dapat menjelaskan variabel dependent. Berdasar

pada hasil Uji Nagelkerke R Square variabel dependent dapat dijelaskan oleh

variabel independent sebesar 0,180 (18%). Sisanya berasal dari model lain yang tidak

terdapat dalam model. Kemudian, melalui Uji t dapat dinyatakan bahwa variabel

emotional branding berpengaruh terhadap variabel loyalitas orangtua murid kelas XII

SMA Karangturi Semarang. Hal tersebut berdasar hasil data yang menunjukan

bahwa nilai Sig kurang dari 0,005.

Pada hasil kuesioner yang mewakili variabel Emotional Branding, hasil

tersebut memiliki presentase jawaban yang sangat bervariasi. Namun apabila

diurutkan dari hasil tertinggi ke terendah berdasar jawaban mayoritasnya (Setuju),

maka akan didapatkan hasil sebagai berikut:
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1. Komunikasi ke Dialog (“Setuju”: 75,35% ,Sangat Baik)

2. Produk ke Pengalaman (“Setuju”: 69,5%, Baik)

3. Fungsi ke Perasaan & Pelayanan ke Hubungan (“Setuju”: 68,1%, Baik)

4. Konsumen ke Manusia & Kualitas ke Preferensi (“Setuju”: 63,7%, Baik)

5. Kejujuran ke Kepercayaan (“Setuju”: 60,8%, Baik)

6. Kemashyuran ke Aspirasi (“Setuju”: 57,9%, Baik)

7. Identitas ke Kepribadian & Ubikuitas ke Kehadiran (“Setuju”: 53,6%, Baik)

Secara garis besar hasil tersebut termasuk kedalam kategori “Baik”. Artinya

PR beserta staff dan guru SMA Karangturi telah sesuai dalam menerapkan emotional

branding tersebut dan mendapat respon yang positif. Sub variabel Komunikasi ke

Dialog merupakan satu-satunya sub variabel yang memperoleh grade “Sangat Baik”,

artinya hal ini harus terus dipertahankan dan dikembangkan stareginya oleh PR SMA

Karangturi guna mendapatkan hasil yang lebih baik dan konsisten. Sedangkan untuk

sub variabel Identitas ke Kepribadian dan Ubikuitas ke Kehadiran, merupakan sub

variabel dengan perolehan presentase terrendah dibandingkan dengan sub variabel

lainya. Walau kedua sub variabel tersebut tergolong kedalam kategori “Baik”, namun

perlu lebih ditingkatkan agar Orangtua Murid menjadi lebih loyal.

SMA Karangturi merupkan salah satu SMA swasta yang aktif dalam

penggunaan dan pemanfaatan media siosial yang ada saat ini. Keaktifan SMA

Karangturi dalam bermedia sosial dan membuat sebuah konten (melalui instagram,

youtube, dsb) dapat menjadi modal besar dalam pengembangan sub variabel
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Indentitas ke Kepribadian (untuk lebih mengenalkan karakter, kharisma dan

kepribadiannya). Dalam hal ini tentu PR SMA Karangturi berperan aktif untuk terus

memikirkan ide-ide kreatif dan inovatif yang mengikuti perkembangan trend untuk

memperkenalkan dan mendapatkan hati konsumen maupun calon konsumenya.

Pemanfaatan media sosial yang memiliki jangkauan sangat luas dapat menjadi alat

dalam pengembangan sub variabel ini. Terlebih berdasar data yang didapat mengenai

karakteristik responden, Orangtua Murid Kelas XII SMA Karangturi memiliki rata-

rata usia 48 tahun dan terdapat responden yang berdomisili di luar Kota Semarang.

Usia 48 tahun merupakan Generasi X, dimana generasi ini juga cukup akrab degan

teknologi dan juga sudah menjadikan sebuah teknologi menjadi pendamping dalam

keseharianya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan riset yang dilakukan oleh Amic.media

yang menyatakan bahwa 81% dari Generasi X mencoba menemukan informasi

sekecil apapun melalui internet.

Pada subvariabel Ubikuitas ke Kehadiran, keberadaan logo SMA

Karangturi dalam stiker akses, kartu flazz, dll merupakan penerapan yang baik dan

efektif, dimana barang tersebut selalu digunakan dan dapat dibawa dengan mudah.

Dalam hal ini SMA Karangturi telah mempertimbangkan bahwa kehadiran merek

bukan hanya sekedar kuantitas namun juga kualitas. Tetapi, untuk meningkatkan

presentase sub variabel tersebut sebaiknya SMA Karangturi menggunakan

pendekatan yang berfokus pada suatu cara yang lebih inventif dan inovatif untuk

lebih menciptakan hubungan yang nyata dan tahan lama. Seperti, membuat situs web
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atau aplikasi khusus yang menghadirkan kemudahan bagi orangtua murid dan murid

itu sendiri.

Kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan untuk mengaksesdan

mengarsipkan segala kebutuhan dalam proses pelayanan jasa pendidikan. Situs web

tersebut bisa saja memuat laporan akademik siswa, arsip elektronik

setifikat/piagam/surat, barcode akses, angket, kalender akdemik sekolah, tagihan dan

pembayaran, perpustakaan, informasi mengenai perkuliahan, presensi online dan lain

sebagainya yang dibutuhkan dalam proses pelayanan maupun akademik. Adanya

situs web atau aplikasi tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan ikatan

kehadiran secara emosional. Desain situs web atau aplikasi yang menarik dan khas

juga akan mendorong penggunanya untuk lebih mengingat keberadaan merek itu

sendiri. Situs web atau aplikasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi wadah yang

efektif sebagai produk promosi.

Kemudian pada variabel loyalitas, indikator-indikator yang mencerminkan

adanya loyalitas Orangtua Murid Kelas XII dapat diurutkan dari jawaban dengan

presentase tertinggi ke terendah sebagai berikut:

1. Mengatakan hal-hal positif kepada orang lain & Merekomendasikan kepada

seseorang yang membutuhkan informasi (98,5% dengan kategori “Baik”)

2. Mempertimbangkan sebagai pilihan pertama untuk membeli (89,8% dengan

kategori “Baik”)
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3. Mendorong teman dan kerabat untuk menikmati pelayanan (85,5% dengan

kategoti “Baik”)

Keempat indikator tersebut secara garis besar sudah dilakukan oleh Orangtua Murid

Kelas XII, yang berarti sebagian besar dari mereka adalah konsumen yang loyal.

Untuk terus konsisten dan meningkat loyalitas tersebut PR SMA Karangturi dapat

tetap dan terus menggembangkan Emotional Branding khususnya pada sub variabel

Konsumen ke Manusia sebagai cara pemasaran modern yaitu konsumen lebih

dianggap sebagai mitra kerja (hubungan saling menghormati). Dalam penelitian yang

dilakuakan oleh Krisna Padja Kurniawan (2008) salah satu cara yang bisa dilakukan

untuk mengembangkan sub variabel ini adalah melalui sebuah Kuis dan Undian. Hal

ini dikarenakan konsmen mendapatkan keuntungan dari hadiah yang didapatkan

sedangkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari pembelian yang dilakukan oleh

konsumen53, cara seperti ini terbukti dapat memunculkan ikatan emosioal

konsumenya. Cara lain yang juga dapat dilakukan dalam penerapan sub variabel

Konsumen ke Manusia adalah dengan memberi potongan harga pada pembelian

(penggunaan layanan jasa) yang berikutnya. Hal seperti ini dapat membangun ikatan

emosional Orangtua Murid terhadap SMA Karangturi, dikarenakan hal tersebut dapat

memicu munculnya rasa dihargai. Kemudian bagi SMA Karangturi hal terebut juga

akan memunculkan keuntungan dalam jangka panjang (pembelian itu sendiri).

53 Khrisna Padja Kurniawan.Skripsi: “Faktor-faktor Experimental MarketingDan Emotional Branding
(EXEM) Yang Dipertimbangkan Dalam Pembentukan Loyalitas Konsumen Kafe Kopi X ” (Bogor:
Institut Pertanian Bogor , 2012), hal.104.
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Berdasar pemahaman tersebut dan hasil yang telah dipaparkan diatas, tiap

variabel emotional branding dan variabel loyalitas dapat diketahui bahwa seara garis

besar SMA Karangturi Semarang “Baik” dalam menerapkan kesepuluh perintah

emotional branding untuk membangun loyalitas konsumennya. Kemudian hal

tersebut juga memberikan konfirmasi bahwa pendapat Marc Gobe mengenai

emotional branding sebagai cara untuk membentuk hubungan yang mendalam dan

tahan lama atau loyalitas memiliki pengaruh dan memiliki relevansi dengan apa yang

terjadi dilapangan.
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