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ANALISIS KUALITAS LAYANAN, BIAYA LATIHAN, CITRA SEKOLAH TERHADAP 

KEPUTUSAN MEMILIH REAL MADRID UNY SOCCER SCHOOL SEBAGAI TEMPAT 

BERLATIH 

Oleh: Agung Sugiharto, Sulistiyono, 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan, biaya 

latihan, citra sekolah terhadap keputusan orang tua siswa memilih Real Madrid 

UNY Soccer School sebagai tempat berlatih. Penelitian ini merupakan penelitian 

asosiatif menggunakan metode survei dengan teknik pengambilan datanya 

menggunakan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua siswa Real 

Madrid UNY Soccer School yang masih aktif berlatih, pengambilan sampel 

menggunakan teknik sampling jenuh yaitu semua orang tua siswa Real Madrid UNY 

Soccer School yang masih aktif berlatih yang berjumlah 123 orang. Teknik analisis data 

menggunakan Analisis regresi linier berganda dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ditemukan berpengaruh secara serempak dengan koefisien determinasi 

sebesar 0,303 yang berarti bahwa 30,3%,. Secara parsial kualitas layanan mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan dengan thitung>ttabel (4,967 > 1,979). Biaya latihan 

berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan thitung < ttabel (1,623 < 1,979). Citra 

merek berpengaruh positif dan signifikan dengan thitung > ttabel (3,751 > 1,979). 

 

Kata Kunci: kualitas layanan, biaya latihan, citra sekolah, keputusan memilih, real 

madrid uny soccer school. 

 

PENDAHULUAN 

Globalisasi yang terjadi akibat kemajuan teknologi informasi tidak bisa dihindari 

masyarakat dunia. Perkembangan industri sepak bola yang terjadi di negara-negara 

Eropa secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir insan sepak bola Indonesia dari 

mulai pengurus klub, pelatih, pemain hingga masyarakat dan suporter penikmat 

pertandingan sepak bola.Berita tentang David Beckham baik terhadap kualitas 

permainan di lapangan maupun kehidupannya di luar lapangan setidaknya telah 

menunjukkan bahwa pemain sepak bolaadalah sebuah profesi. Industri sepak 

bolamulai berkembang di Indonesia. Pemain yang bermain pada kompetisi tingkat 

profesional di Indonesia telah menerima bayaran yang relatif besar. Beberapa pemain 

telah menerima pekerjaan tambahan sebagai bintang iklan. Bambang Pamungkas, 

Andik Virmansyah, Ponaryo Astaman adalah beberapa pemain idola dan bergaji besar. 

Pemain sepak bola yang berkualitas membutuhkan keterampilan atau teknik 

bermain, kondisi fisik, kemapuan taktik dan mental yang baik.Berbagai kemampuan 

tersebut akan dapat dimiliki oleh calon pemain sepak bola jika melakukan latihan 

atau dibina oleh lembaga yang melayani proses pelatihan dan pembinaan pada 

calon pemain usia muda yaitu SSB (Sekolah Sepak bola) atau Akademi Sepak bola. 



ISBN: 978-602-1037-01-0 

 

Entrepreneurship dan Profesionalitas Guru di Era Mea halaman 230 

 

Perkembangan sepak bola di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

menunjukkan situasi dan kondisi yang baik. Tercatat ada tiga klub divisi utama yang 

mempunyai markas di DI Yogyakarta dan memiliki stadion sendiri yaitu PSS Sleman 

yang berhome basedi daerah Maguwoharjo, Persiba Bantul dan PSIM Yogyakarta. 

SSB mulai banyak berdiri menawarkan layanan jasa kepelatihan, sementara dalam 

pengelolaanya SSB mengandalkan iuran latihan siswa agar mampu bertahan 

menjalannkan kegiatannya.  SSB di Yogyakarta dari data yang diperoleh dari PSSI 

Provinsi DIY ada sekitar 39 SSB yang masih aktif menjalankan operasional kegiatan. 

Maka dari itu, tidak dipungkiri dengan banyaknya SSB di Yogyakarta terdapat 

persaingan yang luar biasa. 

Situasi demikian menyebabkan SSB dituntut untuk memberikan layananyang 

berkualitas. Layanan berkualitas harus diberikan agar siswa dan calon siswa 

bersedia mendaftar atau berlatih di SSB yangtersebut. Dengan adanya pengelolaan 

dan pelayanan yang baik maka diharapkan akan banyak calon siswa yang 

mendaftar. Situasi pengelolaan SSB dimana harus bersaing untuk memperoleh 

kepercayaan konsumen agar tetap eksis bertahan menyebabkan pengelola SSB 

wajib berpikir bagaimana agar para orang tua (konsumen) tertarik dan mengambil 

keputusanmemilihSSB tersebut sebagai tempat berlatih atau pilihan para siswa. 

Pengelolaan SSB diumpamakan sebagai sebuah perusahaan dimana pengelola 

(manajemen) dituntut agar mengetahui perilaku konsumen dalam hal ini orang tua 

siswa. 

Pengelola SSB perlu memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi 

konsumen dalam memilih atau memutuskan memilih tempat berlatih. Kualitas 

layanan, biaya latihan dan citra sekolah merupakan faktor penting yang perlu 

dipahami para pengelola SSB. Faktor-faktor tersebut dalam konteks pengelolaan 

SSB perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para kepala sekolah dengan baik  

agar SSB yang dikelolanya tetap menjadi pilihan para konsumen.  

Real Madrid UNYSoccer School adalah sebuah sekolah sepak bola yang baru 

didirikan pada tahun 2012, dengan usia yang masih relatif muda ternyata jumlah 

siswa yang dimiliki relatif banyak dibanding SSB lainnya di Provinsi DIY atau di 

Kabupaten Sleman.  Jumlah siswa yang tercatat pada Real Madrid UNYSoccer 

School yaitu 251 siswa dengan klasifikasi usia berkisar usia 7 -18 tahun, jumlah 

siswa ini tentu sesuatu yang menarik karena rata-rata SSB  di DIY  jumlah siswanya 

50 siswa. 

Data  yang menarik lainnya yaitu biaya latihan yang harus dibayarkan para 

siswa yaitu sebesar 250.000/bulan sangat jauh perbandingannya dengan SSB 

lainnya yang hanya 50.000/bulan yang artinya  biaya latihan pada Real Madrid 

UNYSoccerSchool tidak kompetitif tetapi animo orang tua siswa atau konsumen 

untuk memilih Real Madrid UNY Soccer School sangat tinggi terbukti pada saat 

penerimaan siswa baru, manajemen atau pengelola Real Madrid UNY Soccer School 

harus melakukan seleksi karena jumlah  daya tampung lebih kecil dibandingkan 

dengan animo pendaftar.  
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Tabel 1. Perbandingan Daya Tampung Sekolah Sepak bola Real Madrid UNY dan 

Jumlah Pendaftar  dari tahun 2012-2013 

 

Tahun 

Pelatihan 

Jumlah  Kuota 

Siswa 

Jumlah  Pendaftar 

2012-2013 150 475 

2013-2014 41 180 

2014-2015 60 170 

Sumber: Manajemen Sekolah Sepak bola Real Madrid UNY 

 

KAJIAN PUSTAKA  

Keputusan memilih sekolah sepak bola seperti keputusan membeli sebuah 

produk atau barang, hal ini disebabkan untuk mendapatkan layanan dari sebuah 

sekolah sepak bola seorang siswa wajib melakukan pembayaran biaya latihan tiap 

bulan, demikian pendapat Thamrin dan Francis (2013: 130-131). Tahap-tahap yang 

harus dilalui adalah sebagai berikut: 

a. Pengenalan masalah, proses membeli dimulai dengan pengenalan masalah dimana 

pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. 

b. Pencarian informasi, seorang konsumen atau orang tua siswa yang sudah terkait 

mungkin mencari lebih banyak informasi tetapi mungkin juga tidak. 

c. Evaluasi alternatif, yaitu ketika konsumen menggunakan informasi untuk  

mengevaluasi merek alternatif dalam memilih. 

d. Keputusan membeli dalam tahap evaluasi, konsumen membuat peringkat merek 

dan membentuk niat untuk membeli. 

e. Tingkah laku pasca pembelian, yaitu konsumen mengambil tindakan lebih lanjut 

setelah membeli berdasarkan pada rasa puas atau tidak puas. 

Kualitas layanan yaitu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi harapan, 

demikian pendapat Goetsch D dalam Andy (2011: 22). Menurut Parasuraman, Zeithaml 

dan Berry dalam Tjiptono dan Gregorius Candra dalam Andy (2011: 23) dimensi pokok 

kualitas pelayanan terdiri dari: 

a. Bukti Fisik (Tangibles) yaitu Berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, 

pelengkapan dan material 

b. Reliabilitas (Reliability) Berkaitan dengan kemampuan perusahaan atau organisasi 

untuk memberikan layanan yang akurat 

c. Daya Tanggap (responsiveness) Berkaitan dengan kesediaan dan kemampuan para 

karyawan untuk membantu para pelanggan 

d. Jaminan (assurance) Perilaku para karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan 

pelanggan 

e. Empati (empathy) Perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan 

bertindak demi kepentingan pelanggan 

Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa, atau 

jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari 

memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa, demikian pendapat Philip Kotler 
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dan Gary Amstrong dalam Sistra (2011: 28). Menurut William J. Stanton dalam Rosvita 

(2010: 24) ada empat ukuran yang digunakan untuk menentukan harga, yaitu: 

a. Keterjangkauan harga 

b. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

c. Daya saing harga 

d. Kesesuaian harga dengan manfaat 

Citra adalah kesan yang kuat yang melekat pada seseorang, sekelompok orang 

atau tentang suatu insitusi, Hoeffler dan Keller dalam Dita (2011: 7. Indikator citra 

diantaranya: 

a. Kesan Profesional yaitu produk memiliki kesan profesional atau ahli dalam 

bidangnya 

b. Kesan modern yaitu produk memiliki kesan modern atau teknologi terkini. 

c. Melayani semua segmen yaitu mampu melayani semua segmen yang ada 

d. Perhatian pada konsumen yaitu peduli pada/kebutuhan konsumen. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian tentang analisis kualitas layanan, biaya latihan, citra sekolah 

terhadap keputusan memilih Real Madrid UNY Soccer School sebagai tempat berlatih 

penelitian asosiatif. Penelitian berorientasi pada hubungan atau pengaruh (Sugiyono, 

2011: 11). Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu apakah ada 

pengaruh antar variabel satu dengan yang lainnya. Penelitian ini dilaksanakan di Real 

Madrid UNY Socccer School yang beralamatkan di jalan Colombo No. 1 Yogyakarta. 

Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2014. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu orang tua siswa Real Madrid UNY Soccer 

School yang telah diterima dalam proses seleksi dan masih aktif berlatih. Cara 

pengambilan sampel dengan sampling jenuh dimana semua populasi dijadikan sampel 

penelitian. Sampel dalam penelitian ini yaitu semua orang tua siswa Real Madrid UNY 

Soccer School yang putranya masih aktif berlatih sebanyak 123 orang.Instrumen dalam 

penelitian ini menggunakan angket yang sudah diuji validitas dan reliabelitanya. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

memberikan angket kepada responden untuk diisi tiap pertanyaan sesuai petunjuk 

yang sesuai dalam angket. Angket dalam penelitian ini merupakan angket tertutup 

dengan 4 pilihan jawaban, responden tinggal menjawab yang telah disediakan, dan 

setiap butir pertanyaan angket ini disediakan empat alternative jawaban yaitu: “Sangat 

Setuju” (SS) jika sangat mendukung gagasan atau ide, “Setuju” (S) jika mendukung 

gagasan atau ide, “Tidak Setuju” (TS) jika tidak menerima atau mendukung gagasan 

atau ide dan “Sangat Tidak Setuju” (STS) jika sangat tidak menerima atau mendukung 

gagasan atau ide.  

Analisis data merupakan bagian dari proses penelitian setelah dilakukannya 

pengumpulan data melalui kuesioner penelitian yang tentunya disesuaikan dengan 

tujuan dari riset yang dilakukan. Alat analisis data yang digunakan untuk menganalisis 

data dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linier Berganda, dengan 

rumus: 

Y= a + b1X1 + b2X2+ b3X3+ e 
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Keterangan :  

Y         = keputusan memilih (variabel terikat) 

X1 = kualitas layanan 

X2 = biaya latihan  

X3 =citra sekolah 

a  = Konstanta, yaitu nilai Y pada saat semua variable X bernilai 0 

b1..... b3= Kemiringan permukaan regresi yang menyatakan koefisien regresi  

e     = Suku kesalahan, berdistribusi normal dengan rata-rata 0, tujuan perhitungan e 

diasumsikan 0 

1. Uji Hipotesis 

a. Uji–t digunakan untuk menguji hipotesis satu dan dua serta ada tidaknya 

pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap 

variabel dependen dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. thitung 

dapat diperoleh dengan rumus menurut Sugiyono (2011: 226) : 

 

������� =
	
��


����
  

 

Dimana:  

R = Koefisien korelasi 

N = Jumlah responden 

T = Nilai thitung 

Apabila hasil pengujian menunjukkan: 

1) th> tt atau apabila probalitas kesalahan kurang dari 5 % maka Ho ditolak dan 

Ha diterima yang menunjukkan pengaruh yang signifikan antara kualitas 

layanan, biaya latihan dan citra sekolah berpengaruh terhadap keputusan 

memilih Real Madrid UNY Soccer School sebagai tempat berlatih. 

2) th< tt atau apabila kesalahan lebih dari 5 % maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Hal ini menunjukkan tidak ada pengaruh secara signifikan antarakualitas 

layanan, biaya latihan dan citra sekolah berpengaruh terhadap keputusan 

memilih Real Madrid UNY Soccer School sebagai tempat berlatih. 

b. Uji F, yaitu dengan menguji koefisien Regresi Linier Berganda secara serentak. 

Pengujian melalui uji F atau variasinya dangan membandingkan F hitung (Fh) 

dengan F tabel (Ft) pada derajat signifikan 95% (α=0,05). Apabila hasil 

perhitungan menunjukkan: 

1) Fh > Ft atau apabila probalitas kesalahan kurang dari 5 % maka Ho ditolak 

dan Ha diterima yang menunjukkan pengaruh yang signifikan antara 

kualitas layanan, biaya latihan dan citra sekolah berpengaruh terhadap 

keputusan memilih Real Madrid UNY Soccer School sebagai tempat berlatih. 

2) Fh < Ft atau apabila kesalahan lebih dari 5 % maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. Hal ini menunjukkan tidak ada pengaruh secara signifikan antara 

kualitas layanan, biaya latihan dan citra sekolah berpengaruh terhadap 

keputusan memilih Real Madrid UNY Soccer School sebagai tempat berlatih. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Data yang diperoleh melalui kuisoner selanjutnya dianalisis menggunakan 

regresi linier berganda melalui SPSS 17. Hasil analisis data selengkapnya dapat dilihat 

pada tabel 2 dibawah ini.  

  

Tabel 2. Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda 

Variabel 

Independen 
Koef. Regresi thitung P Keputusan 

Konstanta 0,568   - 

Kualitas Layanan (X1) 0,610 4,967 0,000 Signifikan 

Biaya Latihan (X2) 0,143 1,623 0,107 Tidak Signifikan 

Citra Sekolah (X3) 0,379 3,751 0,000 Signifikan 

Variabel dependen: Keputusan Memilih (Y) 

R2 =0,303         ttabel  = 1,979 

Fhitung =17,252         Ftabel =2,680  

p = 0,000  

Sumber: data diolah 2015     

 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 2diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

  

Y =0,568 + 0,610 X1 + 0,143 X2 + 0,379 X3+e 

 

1. Pengaruh variabel kualitas layanan,biaya latihan, dan citra sekolah terhadap 

keputusan memilih Real Madrid UNY Soccer School sebagai tempat berlatih 

Berdasarkan tabel 3 uji signifikansi pengaruh kualitas layanan, biaya latihan 

dan citra sekolah secara bersama-sama terhadap keputusan memilih Realmadrid 

UNY Soccer School dengan uji F diperoleh  Fhitung sebesar 17,252 dan probabilitas 

kesalahan (p) = 0,000, karena Fhitung>Ftabel (17,252 >2,680),  pada taraf signifikansi p 

< 0,05 (0,000<0,05) maka H0 ditolak dan sebaliknya Ha diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa variabel kualitas layanan, biaya latihan dan citra sekolah secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih Real Madrid 

UNY Soccer School sebagai tempat berlatih.Ditemukan pula koefisien determinasi 

(R2) sebesar 0,303 yang berarti bahwa sekitar 30,3% variabel kualitas layanan, biaya 

latihan dan citra sekolah secara bersama-sama memberikan sumbangan pada 

keputusan memilihReal Madrid UNY Soccer School sebagai tempat berlatih. 

Sedangkan sisanya yaitu sebesar 69,7 % diterangkan oleh variabel lainnya seperti 

keterlibatan promosi,  dan lain sebagainya. 

2. Pengaruh Variabel Kualitas Layanan terhadap Keputusan Memilih Real Madrid 

UNY Soccer School sebagai tempat berlatih 

Dari hasil perhitungan pada Tabel2. diperoleh koefisien regresi kualitas 

layanan sebesar 0,610 (positif). Uji signifikansi koefisien ini dengan t statistik 

diperoleh thitung sebesar sebesar 4,967 dan probabilitas kesalahan (p) = 0,000. ttabel 

dengan db = N – k = 123 – 4 = 119, pada taraf signifikan 0,05 diperoleh sebesar 

1,979. Karena thitung> ttabel (4,967 > 1,979) dan p < 0,05, maka H0 ditolak dan 
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sebaliknya Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas layanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan memilih Real Madrid UNY 

Soccer School sebagai tempat berlatih. 

3. Pengaruh Variabel Biaya Latihan terhadap Keputusan Memilih Real Madrid UNY 

Soccer School sebagai tempat berlatih 

Dari hasil perhitungan pada tabel 2 diperoleh koefisien regresi biaya latihan 

sebesar 0,143 (positif). Uji signifikansi koefisien diperoleh thitung sebesar sebesar 

1,623 dan p = 0,107. Karena thitung< ttabel (1,623 < 1,979) dan p > 0,05, maka H0 

ditolak dan sebaliknya Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

variabel biaya latihan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

keputusan memilih Real Madrid UNY Soccer School sebagai tempat berlatih. 

4. Pengaruh Variabel Citra Sekolah terhadap Keputusan Memilih Real Madrid UNY 

Soccer School sebagai tempat berlatih 

Dari hasil perhitungan pada Tabel 2. diperoleh koefisien regresi citra sekolah 

sebesar 0,379 (positif). Uji signifikansi koefisien diperoleh thitung sebesar sebesar 

3,751 dan p = 0,000. Karena thitung> ttabel (3,751 > 1,979) dan p < 0,05, maka H0 

ditolak dan sebaliknya Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

variabel citra sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

memilih Real Madrid UNY Soccer School sebagai tempat berlatih. 

Kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan memilih Real Madrid 

UNY Soccer School sebagai tempat berlatihHasil tersebut berarti kualitas layanan 

yang diberikan Real Madrid UNY Soccer School dapat dirasakan memuaskan orang 

tua seperti kualitas lapangan, layanan pelatih, pegawai, tempat parkir yang 

nyaman. Layanan latihan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen membuat 

pelanggan tidak ingin beralih pada SSB lain. Orang tua siswa bersedia 

merekomendasikan kepada orang lain. Meningkatnya kualitas layanan akan 

meningkatkan tingkat keputusan memilih layanan jasa pendidikan dalam hal ini 

adalah Real Madrid UNY Soccer School dan sebaliknya, menurunnya kualitas 

layanan akan menurunkan keputusan memilih.  

Citra sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

memilih Real Madrid UNY Soccer School sebagai tempat berlatih.Nama Real 

Madrid UNY Soccer School yang identitik dengan nama klub sepak bola Real 

Madrid dan nama UNY sebagai nama sebuah universitas negeri yang perhatian 

pada pembinaan persepak bolaan dibenak masyarakat Indonesia khususnya 

Yogyakarta teryata berpengaruh pada keputusan memilih Real Madrid UNY Soccer 

School sebagai tempat berlatih. Citra baik klub Real Madrid Spanyol yang mampu 

meraih juara Piala Dunia antar klub, dan berbagai prestasi lainnya membuat 

masyarakat Yogyakarta melihat Real Madrid UNY Soccer School juga merupakan 

SSB yang baik dan mampu meraih prestasisignifikan terhadap Keputusan Memilih. 

Pembina atau pengelola SSB dengan melihat hasil penelitian ini dapat dilakukan 

kajian bahwa organisasi layanan pendidikan atau pelatihan harus berupaya 

memiliki citra yang baik. Citra yang baik adalah bentuk promosi secara tidak 

langsung keefektifannya sangat tinggi.  

Biaya latihan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan 

memilih Real Madrid UNY Soccer School sebagai tempat berlatih. Konsumen (orang 
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tua siswa) padaReal Madrid UNY Soccer School berdasarkan hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa mereka memilih Real Madrid UNY Soccer School dipengaruhi 

oleh beberapa faktor dan faktor biaya (harga) memiliki sesuatu yang berbeda 

dengan faktor lainnya. Biaya semakin murah dalam persepsi konsumen akan 

memberikan pengaruh semakin tinggi terhadap keptusan membeli atau memilih 

tempat layanan latihan. Biaya latihan sebesar Rp 250.000 terasa murah bagi 

konsumen yang secara ekonomi berada dalam kategori mampu, tetapi  hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya biaya latihan di Real Madrid UNY 

Soccer School menurut persepsi konsumen mahal tetapi karena motivasi atau 

harapan agar putra (siswa)nya menjadi  anak yang mendapat layanan berkualitas 

maka konsumen rela mengeluarkan biaya mahal untuk pendidikan putra-putranya.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut: kualitas layanan, biaya latihan, citra sekolah berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap keputusan memilih Real Madrid UNY Soccer School sebagai 

tempat berlatih. Kualitas layanan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan memilih pelanggan Real Madrid UNY Soccer School sebagai tempat berlatih. 

Biaya latihan mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan 

memilih Real Madrid UNY Soccer School sebagai tempat berlatih. Citra sekolah 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan memilih Real Madrid 

UNY Soccer School sebagai tempat berlatih. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatasdapat disarankan pada para manager atau 

pengelola SSB bahwa berkaitan dengan kualitas layanan, biaya latihan dan citra 

sekolah  dapat lebih diperhatikan agar para konsumen (orang tua siswa) tetap mau 

berlatih dan memilih SSB tersebut. Real Madrid UNYSoccer School sebagai tempat 

berlatih harus tetap mempertahankan kualitas layanan dan citra sekolah karena 

terbukti dari hasil penelitian bahwa kualitas layanan dan citra sekolah terhadap Real 

Madrid UNYSoccer School berpengaruh terhadap keputusan memilih Real Madrid 

UNYSoccer School sebagai tempat berlatih tinggi. Kebijakan terhadap biaya latihan 

perlu dievaluasi karena masih hasilnya menunjukkan belum signifikan.  
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