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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wisata Pantai Pulau Merah Banyuwangi Desa 

Sumberagung Kecamatan Pesanggaran 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif. Metode 

deskriptif kuantitatif dipilih agar dapat memberikan gambaran yang berhubungan 

dengan objek penelitian serta mendapatkan implikasi terhadap suatu masalah. 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 

responden yang sedang berkunjung ke Wisata Pantai Pulau Merah Banyuwangi 

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono,2009 : 117).Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi penelitian adalah wisatawan yang sudah berkunjung ke Pantai 

Pulau Merah Banyuwangi 
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b. Sampel 

Dalam penelitian sering menggunakan sebagian anggota populasi 

(sampel), guna memberikan gambaran  (mewakili) populasinya. Dalam 

penelitian ini, peneliti akan mengambil 100 sampel dari populasi yang 

ada. Sampel dalam penelitian ukurannya layak untuk penelitian adalah 30 

sampai 500 responden (Sugiyono, 2012). Jumlah sampel minimum untuk 

penelitian deskriptif adalah sebanyak 100 responden (Widayat, 2004). 

Jadi dalam penelitian ini responden yang akan dipakai adalah 100 orang, 

karena masih dalam range 30-500. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah 

purposive sampling. Peneliti sudah menentukan kritetia untuk ketersediaan 

anggota populasi untuk mendukung penelitian dan diharapkan sampel yang 

terkumpul memenuhi kriteria, adapun kritetianya meliputi: 

1) wisatawan yang sudah berkunjung minimal 1 kali pada wisata pantai Pulau 

Merah Banyuwangi 

2) Umur di atas 17 tahun karena pada usia tersebut responden diasumsikan 

sudah dewasa dan mengerti dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan 

kuisioner. 

 

D. Definisi Operasional 

Definisi Operasional diperlukan dalam menentukan pemakaian alat yang 

digunakan untuk mengambil data penelitian sehingga data yang diperoleh dapat 

sesuai dengan tujuan penelitian. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Definisi operasional 

Variabel Definisi Operasional Indikator 

Experiential 

Marketing 

(X) 

Konsep 

pemasaran 

dari 

kemampuan 

suatu 

produk/ 

layanan 

dalam 

menawarkan 

pengalaman 

emosi hingga 

menyentuh 

hati dan 

perasaan 

konsumen. 

(Schmitt,200

8:116) 

Sense (X1) 

Kinerja produk/jasa 

dalam menciptakan 

pengalaman yang 

mengikat panca indera 

konsumen 

(Schmitt,2008:116) 

1. Lahan parkir di wisata Pulau Merah 

Banyuwangi memadai 

2. Kebersihan tempat di wisata Pulau 

Merah Banyuwangi terjaga 

3. Pemandangan bukit di tengah pantai 

Pulau Merah Banyuwangi yang indah. 

4. Suara desiran pantai Pulau Merah 

Banyuwangi memberi kenyamanan  
Feel(X2) 

Kinerja produk / jasa 

dalam menyentuh 

perasaan dengan 

tujuan membangkitkan 

pengalaman afektif 

(Schmitt, 2008:117) 

1. Perasaan senang ketika berada di wisata 

Pulau Merah Banyuwangi 

2. Perasaan rileks ketika duduk di pinggir 

Pulau Merah Banyuwangi 

3. Perasaan puas setelah berkunjung ke 

wisata Pulau Merah Banyuwangi 

4. Perasaan semangat / bergairah ketika 

berkunjung ke wisata Pulau Merah 

Banyuwangi 
Think (X3) 

Kinerja produk/ jasa 

dalam menciptakan 

pengalaman kognitif 

serta merangsang 

konsumen untuk 

berpikir secara kreatif. 

(Schmitt. 2008:117) 

1. Wisata Pulau Merah adalah salah satu 

pantai terbaik yang ada di Banyuwangi 

2. Wisatai Pulau Merah Banyuwangi 

dapat menjadi recommended place 

3. Harga tiket masuk Pulau Merah 

Banyuwangi sesuai 

4. Pelayanan yang diberikan oleh petugas 

pantai Pulau Merah Banyuwangi 

memuaskan 
Act(X4) 

Kinerja produk/ jasa 

yang bertujuan untuk 

mempengaruhi tingkah 

laku, gaya hidup,dan 

interaksi konsumen 

dengan perusahaan. 

(Schmitt, 2008:118) 

1. Berkunjung ke Pulau Merah 

Banyuwangi adalah bagian dari gaya 

hidup 

2. Lokasi Pulau Merah Banyuwangi 

sangat strategis 

3. Adanya petunjuk arah yang 

memudahkan untuk mencapai lokasi 

wisata Pulau Merah Banyuwangi 

4. Fasilitas berupa tempat duduk di 

pinggir pantai Pulau Merah 

Banyuwangi memberikan kenyamanan  
Relate(X5) 

Kinerja produk/ jasa 

dalam menjalin 

hubungan dengan 

pelanggan dan 

menawarkan gaya 

1. wisata Pulau Merah Banyuwangi 

menjadi tempat berlibur bersama teman 

2. wisata Pulau Merah Banyuwangi 

menjadi tempat berlibur bersama 

keluarga 
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Variabel Definisi Operasional Indikator 

hidup serta identitas 

sosisal.(Schmitt,2008:

118) 

3. wisata Pulau Merah Banyuwangi 

menjadi tempat berlibur bagi public 

figur ( tokoh masyarakat) 

5. 4. wisata Pulau Merah Banyuwangi 

menjadi tempat berkumpulnya   

kominitas (seperti pecinta alam,surfing) 
Minat 

berkunjung 

kembali  (Y) 

Minat beli ulang pada 

dasarnya adalah 

perilaku pelanggan 

dimana pelanggan 

merespon positif 

terhadap apa yang 

telah diberikan oleh 

suatu perusahaan dan 

berminat untuk 

melakukan kunjungan 

kembali atau 

mengkonsumsi 

kembali produk 

perusahaan tersebut. 

Cronin et al., 1992) 

1. wisatawan akan berkunjung kembali ke 

wisata Pulau Merah Banyuwangi  

2. wisatawan akan mencari informasi 

sebanyak- banyaknya untuk  

berkunjung kembali ke wisata Pulau 

Merah Banyuwangi 

6. 3.wisatawan  akan mengajak 

keluarga,sahabat dan teman - teman 

berkujung ke wisata pantai Pulau 

Merah Banyuwangi. 

7. 4. wisatawan akan menjadikan destinasi 

wisata Pulau Merah Banyuwangi 

sebagai prioritas utama untuk 

dikunjungi kembali dibandingkan 

destinasi wisata lain.  

 

 

 

E. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder 

1. Data Primer 

  Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

data, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Sugiyono, 2004). Dalam 

penelitian ini data primer berupa hasil jawaban responden atas kuisioner 

yang diajukan. Data primer ini selanjutnya akan diajukan sebagai data 

input untuk penelitian hipotesis. Data primer dalam hal ini diperoleh dari 

penyebaran kuisioner kepada wisatawan yang berkunjung di Pantai Pulau 

Merah Banyuwangi. 
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F. Skala pengukuran data  

Riduwan (2013:12-13) mengemukakan bahwa setiap jawaban 

dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan 

dengan kata-kata, salah satunya adalah pernyataan positif. 

Tabel 3.2 

Skala Pengukuran 

Jawaban Bobot 

Sangat Setuju ( SS ) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

G. Uji Instrumen 

 Sebelum melakukan analisis, sebuah kuesioner perlu di uji validitas dan 

reliabilitasnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui ketepatan dan 

kecermatan alat ukur yang digunakan. Dengan melakukan tahap uji validitas dan 

reliabilitas tersebut, diharapkan dapat memberikan hasil ukur yang sesuai dengan 

tingkat valid dan reliabelnya, sehingga akhirnya akan didapat kesimpulan yang 

tidak keliru dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. 

1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. 

Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Gozhali, 2013). menggunakan rumus Pearson Correlation Product 

Moment, yaitu : 
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Keterangan : 

rxy = Korelasi antara variabel X dan y 

n = Jumlah responden 

X = Skor butir instrumen 

Y = Skor total item instrumen 

   = Jumlah skor X 

    = Jumlah skor Y 

Kriteria kelayakan perhitungan ini yaitu : 

1) Jika r hitung > r tabel  maka dapat dinyatakan valid 

2) Jika r hitung < r tabel maka dapat dinyatakan tidak valid 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu alat ukur instrument dapat dikatakan reliable jika jawaban 

responden terhadap pertanyaan yaitu konsisten dari waktu ke waktu 

(Ghozali, 2013). Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan koefisien 

Cronbach Alpha dengan kriteria : 

     (
 

   
)(  

∑  
 

  
 ) 

Keterangan:  

     = Reliabilitas instrument 

    = Banyaknya butir pertanyaan 

∑  
   = Jumlah varian butir 

  
   = Varian total 



27 
 

Kuesioner dikatakan reliabel apabila hasil uji statistik sebagai berikut : 

1) Jika nilai alpha > 0,6 maka dapat dikatakan reliabel 

2) Jika nilai alpha < 0,6 maka dapat dikatakan tidak reliabel 

 

H. Uji Asumsi Klasik 

Menurut Santoso (2010:203) model regresi linier berganda dapatdisebut 

sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsinormalitas data 

dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik, baik itumultikolinieritas, uji normalitas 

dan heteroskedastisitas. Penjelasan dari masing-masing uji asumsi klasik tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Uji normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam modelregresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal(Ghozali, 

2012:160). Model regresi yang baik memiliki distribusi yang baik memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal.Unutk mkendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogrov-Smirnov Test terhadap model yang diuji. 

2. Uji multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah modelregresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen 

(Ghozali, 2012:105). Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat 

nilai TOL (tolerance) dan variance inflation factor (VIF) dengan 

menggunakan asumsi sebagai berikut (Suliyanto,2011: 90): 
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a. Jika VIF <10, maka model dinyatakan tidak terdapat gejala 

multikolinieritas. 

b. Jika VIF  >10, maka model dinyatakan terdapat gejala multikolinieritas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2011) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dalam residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain.Jika varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap,maka disebut homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut heteroskedastisitas.Model regresi yang baik adalah 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala 

heteroskedastisitas terjadi apabila nilai signifikannya kurang dari 0.05. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi ( Imam Gozhali, 2013). Pada penelitian 

ini untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi menggunakan uji Durbin- 

Watson (DW test). 

Uji Durbin watson akan menghasilkan nilai Durbin Watson (DW) yang 

nantinya akan dibandingkan dengan dua (2) nilai Durbin- Watson tabel, yaitu 

Durbin Upper (DU) dan Durbin Lower (DL). Dikatakan tidak terdapat 

autokorelasi jika nilai DW > DU dan (4-DW) > DU atau bisa dinotasikan 

juga sebagai berikut: (4-DW) > DU < DW. 
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I. Teknik Analisis  

1. Anilisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara 

dua atau lebih variabel independen ( 1, 2,……  ) dengan variabel 

dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel indpenden dengan variabel dependen apakah masing-masing 

variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan 

biasanya berskala interval atau rasio.  Persamaan regresi linear 

berganda yang dipakai adalah sebagai berikut : (Rangkuti 2007:162)   

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

Keterangan : 

Y = minat berkunjung kembali 

a = Konstanta  

b1-b5 = koefisien regresi untuk masing- masing variabel bebas 

X1 = Variabel Sense (panca indera)  

X2 = Variabel Feel (perasaan)  

X3 = Variabel Think (berfikir)  

X4 = Variabel Act (kebiasaan)  

X5 = Variabel Relate (pertalian)  

e = Standar error  
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2. Kofesisien Determenasi (R²) 

Koefisien Determinasi (R²) mengukut seberapa jauh kemampuan 

modal dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol atau satu.Nilai R² yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas.Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.Pengujian 

analisis koefisien determinasi pada penelitian ini menggunakan SPSS 

21.00 for Windows Software. 

 

J. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Pengaruh Simultan (F) 

Menurut Sugiyono (2012) uji F digunakan untuk mengetahui 

apakah secara simultan koefisien variabel bebas mempunyai pengaruh 

nyata atau tidak terhadap variabel terikat. Untuk menguji apakah 

masing- masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terikat secara bersama-sama dengan α = 0,05. Maka cara yang 

dilakukan adalah: 

Rumusan Hipotesis untuk uji F adalah sebagai berikut: 

H0: β1, β2, β3, β4 ,B5 = 0 variabel bebas (sense, feel, think, act dan 

relate) tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat ( 

minat berkunjung kembali)  
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H1: β1, β2, β3, β4 ,B5 ≠ 0 variabel bebas (sense, feel, think, act dan 

relate) berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat ( minat 

berkunjung kembali) 

Kriteria pengujian hipotesis untuk uji F adalah sebagai berikut: 

a. Apabila F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

b. Apabila F hitung < F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

Artinya variabel bebas seara bersama-sama tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

2. Uji Pengaruh Parsial (T) 

 Menurut Ghozali (2013), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau bebas secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel bebas. Salah satu cara 

melakukan uji t adalah dengan membandingkan nilai statistik t dengan 

baik  kritis menurut tabel. Sedangkan menurut Sugiyono (2012), uji t 

digunakan untuk mengetahui masing- masing sumbangan variabel 

bebas secara parsial terhadap variabel terikat, menggunakan uji 

masing- masing koefisien regresi variabel bebas apakah mempunyai 

pengaruh yang bermakna atau tidak terhadap variabel terikat. 

 Untuk menguji apakah masing- masing variabel bebas berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel terikat secara parsial dengan α = 

0,05 maka cara yang dilakukan adalah: 
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Rumusan hipotesis untuk uji t adalah sebagai berikut: 

H0: β1, β2, β3, β4 ,B5 <  0 tidak ada pengaruh dari variabel bebas 

(sense, feel, think, act dan relate) secara parsial terhadap variabel 

terikat (minat berkunjung kembali) 

H1: β1, β2, β3, β4 ,B5 > 0 ada pengaruh dari variabel bebas (sense, 

feel, think, act dan relate) secara parsial terhadap variabel terikat 

(minat berkunjung kembali) 

Kriteria pengujian hipotesis uji t adalah sebagai berikut: 

1. Apabila t hitung > t tabel dan tingkat signifkan < α (0,05), maka 

H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel bebas secara 

individual berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

2. Apabila t hitung < t tabel dan tingkat signifkan > α (0,05), maka 

H0 diterima H1 ditolak. Artinya variabel bebas secara individual 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

3. Uji Kontribusi terbesar 

Uji kontribusi terbesar digunakan untuk mengetahui variabel 

mana yang paling berkontribusi terbesar terhadap variabel terikat. 

Untuk menentukan variabel bebas yang paling menentukan (dominan) 

dalam mempengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu model regresi 

linier, maka gunakanlah koefisien Beta (Beta Coefficient). Koefisien 

tersebut disebut standardized coefficient. ( Gozhali,  2005:88) 

 

 


