
26 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah Taman Rekreasi Sengkaling yang 

terletak di Jl. Raya Mulyoagung No 188 Kecamatan Dau Kabupaten malang 

Propinsi Jawa Timur yang berjarak kurang lebih 10 km dari pusat kota 

Malang. Lokasinya sangat strategis karena berada di jalan raya yang 

menghubungkan kota Malang dengan kota Batu. 

B. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dengan 

metode survey. Analisis data kuantitatif dapat didefinisikan sebagai 

penelitian pemasaran yang menyampaikan tujuan penelitian melalui 

penilaian empiris yang melibatkan berbagai pengukuran numerik dan 

berbagai pendekatan analisis. Metode survey adalah sebuah metode 

pengumpulan data primer berdasarkan pada komunikasi (pertanyaan dan 

jawaban) dengan seorang perwakilan dari sampel responden ( Zikmund 

dan Babin, 2013). 

2. Sumber Data Penelitian  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer. Menurut Husein (2000), data primer merupakan data yang 

didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti 
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hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner 

kepada responden (pengunjung Taman Rekreasi Sengkaling) melalui 

tatap muka. 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Darmawan (2013) populasi merupakan sumber data dalam suatu 

penelitian tertentu yang memiliki jumlah banyak dan luas populasi 

penelitian adalah seluruh pengunjung yang menikmata jasa pada objek 

wisatata Taman Rekreasi Sengkaling dan yang sedang berada di dalam 

area Taman Rekreasi Sengkaling Malang selama periode pengambilan 

data.  

2. Sampel  

Sugiyono (2014) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang dipakai harus dapat 

mewakili dan mencerminkan populasi yang ada. Sampel dalam penelitian 

ini pengunjung yang secara kebetulan bertemu di Taman Rekreasi 

Sengkaling. Karakteristik sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 

responden yang berusia minimal 17 tahun dengan pertimbangan pada usia 

tersebut seseorang diasumsikan sudah mampu menjawab serangkaian 

pernyataan yang diajukan. Tidak ada perbedaan jenis kelamin dalam 

penelitian ini sehingga melibatkan baik laki-laki dan perempuan yang 

berada di Taman Rekreasi Sengkaling. 
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Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Non 

probability sampling dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah teknik insidental sampling, dimana insidental sampling adalah 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok 

sebagai sumber data (Sugiyono, 2014).Ukuran sampel yang layak dalam 

penelitian adalah 30 sampai dengan 500 (Sugiyono, 2014). Berdasarkan 

hal tersebut, sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden 

dianggap cukup untuk mewakili populasi.  

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini diperoleh dari 

penguraian variabel-variabel penelitian. Setiap variabel dalam penelitian ini 

bertujuan untuk membantu peneliti guna mengukur variabel yang dipilih. 

Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y). Variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengauhi 

variabel terikat (Y). Sedangkan variabel terikat (Y) adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas dan lebih sering disebut sebagai variabel 

respon atau akibat. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini 

dipaparkan sebagai berikut : 
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Tabel 3.1.  

Definisi Operasional Vartiabel 

Variabel Definisi Konsep 

Definisi 

Operrasional 

Variabel 

Indikator 
Sumber 

Indikator 

     Produk 

(X1) 

     produk adalah segala 

sesuatu yang 

merupakan barang 

atau jasa yang 

dihasilkan produsen 

dan ditunjukan 

terhadap konsumen 

untuk memenuhi dan 

memuaskan 

kebutuhan dan 

keinginannya. 

  

(K   (Kotler dan 

Amstrong,2012 ) 

Produk segala 

sesuatu yang 

ditawarkan kepada  

Konsumen Taman 

Rekreasi Sengkaling 

untuk  

memenuhi keinginan  

dan kebutuhan. 

 

a. Nama 

merek yang 

terkenal, 

b. Keberagam

an wahana, 

dan  

c. Tersedia 

outbond 

ataupun 

satwa. 

(Kotler dan 

Amstrong,201

2 ) 

(Kotler 

dan 

Amstron, 

2012) 

     Harga  

(X2) 

Harga adalah 

sejumlah uang yang 

ditukarkan untuk 

sebuah produk atau 

jasa 

 (Kotler dan 

Amstrong, 2001) 

Harga sejumlah uang 

yang dikeluarkan  

konsumen untuk  

mendapatkan produk  

atau jasa yang 

ditawarkan Taman 

Ta Rekreasi Sengkaling. 

a. Keterjangk

auan harga, 

b. Kesesuaian 

hargadenga

n kualitas 

produk, dan 

c. Kesesuaian 

harga 

dengan 

manfaat. 

(Laksana, 

2008) 

(Laksana,2

008) 

Promosi  

(X3) 

 

Promosi adalah 

suatu komunikasi 

informasi penjualan 

dan pembelian, yang 

bertujuan mengubah 

sikap dan tingkah 

laku pembelian, 

Promosi kegiatan 

komunikasi 

untuk menarik  

konsumen agar  

datang ke Taman 

Rekreasi Sengkaling 

dan membeli produk 

a. Periklanan  

( baliho, website 

(http://wisat-

sengkaling.co

m) 

b. Promosi 

penjualan 

(Kotler & 

Amstrog, 

2008) 

http://wisat-sengkaling.com/
http://wisat-sengkaling.com/
http://wisat-sengkaling.com/
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yang tadinya tidak 

mengenal sehingga 

menjadi pembeli dan 

mengingat produk 

tersebut. 

(Kotler dan 

Keller, 2007). 

yang ditawarkan. 

 

(diskon atau 

paket harga), 

dan 

c. Pemasaran 

langsung 

(Instagram, 

atau 

WhatsApp) 

 

(Kotler & 

Amstrong, 

2008) 

Lokasi 

(X4) 

Lokasi 

(berhubungan 

dengan sistem 

penyampaian) dalam 

jasa merupakan 

gabungan antara 

lokasi dan keputusan 

atas saluran 

distribusi  

(Lupiyoadi, 2013) 

Tempat bagi Taman 

Rekreasi Sengkaling 

untuk melakukan 

kegiatan sehari-hari.  

a. Lokasi yang 

mudah di 

jangkau, 

b. Lingkungan 

aman dan  

nyaman,  

c. Tempat 

parkir yang 

memadai. 

(Tjiptono, 

2005) 

(Tjiptono, 

2005) 

Karyawan 

(X5) 

 

Karyawan adalah 

semua pelaku yang 

memainkan sebagai 

penyajian jasa dan 

karenanya 

mempengaruhi 

persepsi pembeli. 

 

(Yazid, 2005). 

Karyawan adalah 

orang yang  

secara langsung atau  

tidak langsung yang  

memberikan 

pelayanan kepada  

konsumen Taman 

Rekreasi Sengkaling. 

a. Tingkat 

pengetahun 

karyawan 

dalam 

menjelaskan 

jasa yang 

ditawarkan, 

b. Tingkat 

kemampuan 

berkomunisi 

para 

karyawan 

kepada 

konsumen, 

dan 

c. Keramahan 

karyawan 

(Bilson, 

2003) 
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dalam 

memberikan 

pelayanan. 

(Bilson, 

2003) 

Proses 

(X6) 

Proses merupakan 

gabungan dari semua 

aktifitas, yang terdiri 

dari atas produsedur 

jadwal pekerjaan, 

mekanisme, aktivitas 

dan hal-hal rutin 

dimana jasa 

dihasilkan dan 

disampaikan kepada 

konsumen. 

 

(Lopioyadi, 2008) 

Proses suatu upaya  

perusahaan dalam  

menjalankan dan  

melaksanakan 

aktifitasnya untuk  

memenuhi 

kebutuhan dan  

keinginan konsumen  

secara tepat. 

 

a. Kemudahan 

memperoleh 

tiket, 

b. Kemudahan 

dalam 

menikmati 

wahana 

permandian, 

dan 

c. Kemudahan 

dalam 

penanganan 

keluhan. 

 

(Purnama 

&Murwatining

sih, 2014) 

(Purnama 

&Murwati

ningsih, 

2014) 

    Bukti Fisik 

(X7) 

 

Bukti fisik adalah 

perusahaan tempat 

jasa diciptakan dan 

tempat penyedia jasa 

dan konsumen 

berinteraksi, 

ditambah unsur 

berwujud apapun 

yang digunakan 

untuk 

mengkomunikasikan 

atau mendukung 

peranan jasa 

tersebut. 

 

(Lupiyoadi, 2013) 

Sarana dan prasarana  

yang digunakan 

untuk memberikan  

pelayanan pada 

konsumen. 

 

a. Fasilitas 

fisik 

(bangunan atau 

desain 

interior) 

b. Fasilitas 

tambahan 

(Sengkaling 

Convention 

Hall, 

Mentari 

Resto, 

Bougenvill

e Room, 

Outbound, 

Fitness 

Center & 

Senam 

   (Tjiptono, 

2006) 
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Aerobik, 

Giant 

Fountain 

atau tempat 

ibadah) dan  

c. Karyawan 

menggunak

an seragam 

yang 

berlogo/bed

ge 

(Tjiptono, 

2006) 

  Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

K  keputusan pembelian 

adalah tahap dalam 

proses pengambilan 

keputusan pembeli 

dimana konsumen 

benar-benar 

membeli.  

 

(Kotler & Keller. 

2009) 

Hasil dari tahap 

proses yang 

dilakukan oleh 

konsumen dalam 

memilih Taman 

Rekreasi Sengkaling 

sebagaitaman 

rekreasi yang paling 

disukai dari berbagai 

pilihan tempat 

wisata. 

. 

a. Kemantapan 

dalam 

memilih 

produk, 

b. Membuat 

keputusan 

pembelian 

tanpa banyak 

pertimbanga

n, 

c. Cepat dalam 

memutuskan 

pembelian. 

(Kotler & 

Keller, 2009) 

( Kotler & 

Keller, 

2009 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner yang bersifat offline. Menurut Sugiyono (2005), kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab oleh 

responden. Responden dalam penelitian ini adalah para konsumen 
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(pengunjung) di Taman Rekreasi Sengkaling Malang. kuesioner tersebut 

berisi pertanyaan tentang pengaruh bauran pemasaran jasa terhadap 

keputusan berkunjung wisatawan di Taman Rekreasi Sengkaling Malang, 

dengan prosedur : 1) Membagikan Kuesioner, 2) Responden diminta mengisi 

kuesioner pada lembar jawaban yang telah disediakan, 3) Kemudian lembar 

kuesioner dikumpulkan, diseleksi, diolah dan kemudian dianalisis. 

F. Teknik pengukuran dan penskalaan variabel 

Teknik pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala likert. Menurut Sugiyono (2005) skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan dengan 

jumlah kategori sebanyak lime, dan semua jawaban responden dihitung 

dengan menggunakan skor sebagai berikut: 

Tabel  3.2 

skala pengukuran  

No Jenis Jawaban Bobot 

1 SS = Sangat Setuju 5 

2 S = Setuju 4 

3 N = Netral 3 

4 TS = Tidak Setuju 2 

5 STS = Sangat tidak setuju 1 

Sumber : Data Primer 2018 
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G. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya satu 

kuisioner (Ghozali, 2013). Satu kuisioner dinyatakan valid jika 

pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuisioner tersebut. Tingkat validitas dapat diukur dengan 

cara membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑟 =  
𝑁(∑𝑋𝑌) − (∑𝑋∑𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋
2

− (∑𝑋)2]⌊𝑋∑𝑌2 − (∑𝑌)2⌋

 

Dimana : 

r = koefisien korelasi  

X= skor butir 

Y= skor total butir 

N =jumlah sampel (responden) 

Bila: 𝑟 hitung >𝑟 tabel, berarti pertanyaan tersebut dinyatakan valid 

𝑟 hitung ≤ r tabel, berarti pertanyan tersebut dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menurut Sugiyono (2002) adalah instrument yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Pengujian reliabilitas instrument dapat 

dilakukan secara eksternal maupun internal. Pengujian reliabilitas secara 

internal dilakukan dengan cara mencobakan instruemen sekali saja, 

kemudian data diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Teknik yang 

diambil dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Alpha. 
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Menurut Riduwan (2008), rumus Alpha menganalisis reliabilitas alat 

ukur dari satu kali pengukuran. Rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

𝑟𝑖 =  (
𝑘

𝑘 − 1
) (

∑𝜎𝑏2

𝜎𝑡2
) 

 

Keterangan: 

 𝑟𝑖= reliabilitas instrumen 

 𝑘 = banyaknya butir pertanyaan 

 ∑𝜎𝑏2= jumlah varian butir 

𝜎𝑡2 = varian total 

Kuisioner dikatakan reliabel apabila hasil uji statistik Cronbach’s 

alpha > 0.60 

H. Teknik Analisis Data 

1. Regreasi linier berganda.  

Sugiyono (2014) mengungkapkan bahwa analisis regresi berganda 

bertujuan untuk meramalkan keadaan dari variabel terikat, apabila dua 

variabel bebas dijadikan prediktor yang dimanipulasi. Bisa dikatakan 

analisis regresi linear berganda bekerja ketika ada dua atau lebih variabel 

bebasnya.  

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: bauran pemasaran jasa 

yang terdiri dari: Produk (X1), Harga (X2), Lokasi (X3), Promosi (X4), 

Orang (X5), Proses (X6), bukti fisik (X7), keputusan berkunjung (Y). 



36 
 

 
 

Adapun bentuk persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

Y= a +b1X1 + b2X2+ b3X3+ b4X4 + b5X5 + b6X6  + b7X7  + e 

 

Keterangan: 

Y   = Keputusan Berkunjung 

a    = Konstanta 

b1, b2,b3.......b7 = Koefisien regresi 

X1   = Produk 

X2    = Harga 

X3   = Promosi 

X4   =  Lokasi 

X5   =  Karyawan  

X6    = Proses 

X7    = Bukti Fisik 

e      =  Margin Of Error  

2. Rentang skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini variabel yang 

diteliti adalah bauran pemasaran jasa terhadap keputusan pembelian, 

dengan kata lain rentang skala memiliki fungsi untuk menunjukkan 

kecendrungan jawaban responden tentang variabel menurut 

(Umar,2001) Adapaun rumus rentang skala adalah sebagai berikut:  

𝑅𝑠 =
𝑛 (𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan: 

Rs = Rentang Skala 

n = Jumlah Sampel 
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m = Jumlah alternative jawaban tiap item 

Untuk membuat rentang skala. Nilai terendahnya yaitu 100, maka 100 

ditambah rentang skala. Hasilnya seperti tabel di bawah ini: 

Tabel 3.3 : Keterangan Rentang Skala 

No Kelas Keterangan 

1 
421-500 

Sangat yakin/ sangat baik/ tidak mudah/  sangat 

menarik/sangat sesuai 

2 341-420 yakin/ baik/ mudah/ menarik/ sesuai 

3 
261-340 

Cukup yakin/cukup baik/cukup mudah/cukup 

menarik/cukup sesuai 

4 
181-260 

Tidak yakin/ tidak baik/ tidak mudah/ tidak menarik/tidak 

sesuai 

5 
100 – 180 

Sangat tidak yakin/sangat tidak baik/sangat tidak 

mudah/sangat tidak menarik/sangat tidak sesuai 

Sumber : Data Primer 2018 

I. Uji asumsi klasik  

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi 

terbebas dari gejala heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi, 

serta data-data dalam penelitian terdistribusi normal. Adapun uji asumsi 

klasik dilakukan dengan cara :  

1. Uji Normalitas  

Ghozali (2013) menyatakan bahwa uji normalitas dilakukan untuk 

menguji apakah dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik 

histogram residual dan dapat dilakukan dengan cara melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu garis diagonalnya. Model regresi memenuhi 
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asumsi normal apabila data tersebar di sekitar sumbu diagonal dan 

mengikuti arah sumbu diagonal dan grafik histogramnya menunjukkan 

pola distribusi normal. 

2. Uji Multikolonieritas  

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji ditemukannya korelasi 

antar variabel bebas penelitan yaitu bauran pemasaran. Model regresi 

yang baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel bebasnya. Uji 

multikolonieritas dapat dideteksi dengan cara melihat nilai tolerance dan 

variance inflation factor (VIF) dari hasil analisis regresi (Ghozali, 2013). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastitas dan tidak ada 

gejala heteroskedastisitas. Homoskedastisitas terjadi apabila variance dan 

residual dari pengamatan satu ke pengamatan lain tetap, sedangkan 

heteroskedastisitas terjadi apabila pengamatan satu ke pengamatan yang 

lain berbeda (Ghozali, 2013). 

J. Uji Hipotesis  

1. Uji F (uji simultan) 

Menurut Kuncoro (2013) Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat (Y). Di penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan 
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variabel terikat dengan  = 0,05. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis 

menggunakan uji F . untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 

bauran pemasaran jasa berpengaruh terhadap variabel keputusan 

berkunjung wisatawan, digunakan kriteria pengujian seperti berikut : 

Apabila 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ≥ 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  , maka 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎 ditolak. 

Apabila 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ≤ 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  , maka 𝐻0ditolak dan 𝐻𝑎diterima.  

𝐻0: Bauran pemasaran jasa berpengaruh secara positif dan tidak 

signifikan  terhadapkeputusan berkunjung wisatawan. 

𝐻𝑎:Bauran pemasaran jasa berpengaruh secara positif dan  signifikan 

terhadapkeputusan berkunjung wisatawan. 

2. Uji t (uji parsial) 

Uji t adalah uji hipotesis yang menggunakan distribusi t. Uji t digunakan 

untuk menguji signifikan secara parsial pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat, yaitu dengan cara membandingkan besarnya nilai thitung 

dengan ttabel dengan rumus ttes (thitung) sebagai berikut: 

Thitung = 
𝒃

𝒔𝒃
 

Keterangan : 

b = koefisien regresi 

sb = standart deviasi dari variabel bebas 

Dengan ketentuan, apabila probabilitas ≤ 0,05 atau thitung ≥ ttabel maka 

hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternative (Ha) diterima, artinya 

variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat pada kesalahan 5% (α = 0,05). Tetapi apabila probabilitas ≥ 0,05 

atau thitung ≤ ttabel maka hipotesis nol (h0) diterima dan hipotesis alternative 
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(Ha) ditolak, artinya variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat terjadi kesalah 5% (α = 0,05). 

3. Uji Dominan atau Koefisien Beta 

Menurut Ghozali (2005) Uji Dominan digunakan untuk mengetahui 

variabel mana yang paling dominan berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Untuk menentukan variabel bebas yang paling menentukan (dominan) 

dalam mempengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu model regresi 

linier, maka digunakan koefisien Beta (Beta Coefficient) yang terbesar. 

Koefisien tersebut disebut standardized coefficient beta. 

 

 


