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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Agrowisata Kebun Belimbing Desa 

Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Pemilihan lokasi 

penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan Agrowisata 

Kebun Belimbing merupakan salah satu wisata unggulan yang ada di Kabupaten 

Bojonegoro yang masih membutuhkan bantuan untuk mengembangkan wisata. 

Agrowisata Kebun Belimbing merupakan contoh pembangunan wisata pertanian 

dan wisata alam yang ada di daerah Bojonegoro. Agrowisata kebun belimbing 

menjadi tempat tujuan wisata yang digemari wisatawan di daerah Bojonegoro 

yang menawarkan tempat rekreasi edukasi pertanian dengan pemandangan 

eksotis. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2018. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan peneliti langsung dari sumber asli 

tanpa melalui perantara. Data primer didapatkan dengan observasi langsung di 

lapangan dengan penyebaran kuisioner kepada pengunjung dan mewawancarai 

pengelola Agrowisata Kebun Belimbing. Kuisioner dibagikan kepada pengunjung 

berwujud pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup berupa pertanyaan yang 

jawabannya sudah disiapkan dan responden tinggal memilih alternatif jawaban. 
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Wawancara dilakukan dengan pengelola Agrowisata Kebun Belimbing 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang kondisi dan gambaran umum 

dan aktivitas eksternal dan internal Agrowisata Kebun Belimbing.  

2. Data Sekunder 

 Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan pada waktu 

sebelumnya oleh pihak lain atau pihak yang bersangkutan. Data sekunder 

didapatkan dari studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari 

sumber dari jurnal dan internet yang berhubungan dengan penelitian. Studi 

kepustakaan digunakan sebagai upaya awal memulai penelitian.  

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah Non-probability 

sampling, dimana tidak semua populasi mendapatkan kesempatan yang sama 

untuk menjadi responden. Teknik Non-probability sampling yang digunakan 

adalah Accidental sampling. Teknik Accidental sampling merupakan  

pengambilan sampel yang dilakukan secara kebetulan, yaitu konsumen yang 

mengunjungi agrowisata yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti tanpa ada 

rencana yang ditetapkan. Penentuan jumlah sampel berdasarkan lama waktu 

penelitian yaitu hari sabtu dan minggu mulai pukul 09.00 sampai pukul 13.00 wib 

selama satu bulan. Jumlah responden yang diteliti yaitu 50 responden, dengan 

jumlah minimal 40 responden. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis 

multivariate (regresi ganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari 

jumlah variabel yang diteliti (Sugiyono, 2012). Sampel yang menjadi responden 

adalah sampel yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sehingga 
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memudahkan peneliti mengambil data yang valid. Responden yang ditetapkan 

oleh peneliti harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Responden adalah wisatawan domestik yang pernah mengunjungi 

Agrowisata Kebun Belimbing minimal dua kali, karena sudah dianggap 

mengetahui fasilitas wisata yang ditawarkan. 

2. Usia responden adalah minimal 17 tahun ke atas, karena diasumsikan 

mampu menjawab dan menganalisis pertanyaan yang diajukan. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan 

 Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data melalui peninjauan ke 

lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer dengan metode: 

a. Penyebaran kuisioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang diketahuinya (Suharsimi, 2006). Kuisioner yang disebarkan adalah 

kuisioner tertutup dan berskala, artinya didalam pertanyaan kuisioner sudah 

disiapkan alternatif jawaban, sementara responden dapat memilih salah satu 

alternatif jawaban. 
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b. Wawancara 

 Teknik wawancara merupakan teknik dialog yang dilakukan kepada  

pengelola Agrowisata Kebun Belimbing untuk mengetahui gambaran umum dan  

aktivitas yang rutin dilakukan Agrowisata Kebun Belimbing. 

2. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan adalah pengamatan yang dilakukan dengan 

mempelajari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Penelitian kepustakaan 

digunakan untuk mempelajari metode penelitian dan sebagai landasan teori 

penelitian. Sumber penelitian kepustakaan bersumber dari jurnal dan website yang 

berhubungan dengan penelitian.  

3.5 Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian 

adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan 

untuk menguji variabel lokasi, harga tiket dan fasilitas wisata, untuk mengetahui 

sejauh mana variabel tersebut berpengaruh terhadap keputusan berwisata di 

Agrowisata Kebun Belimbing. Sedangkan Analisis kualitatif digunakan untuk 

menjelaskan karakteristik konsumen dan pengambilan keputusan konsumen 

berwisata di Agrowisata Kebun Belimbing. Adapun analisis yang digunakan 

untuk mengolah data digunakan beberapa metode, antara lain:  

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menjelaskan 

suatu peristiwa secara sistematis. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan 
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karakteristik konsumen dan pengambilan keputusan konsumen berwisata di 

Agrowisata Kebun Belimbing mengetahui karakteristik umum konsumen yang 

berkunjung. Langkah awal analisis deskriptif dengan membuat tabel frekuensi 

sederhana berdasarkan alternatif jawaban. Data identitas dan pengambilan 

keputusan berwisata responden dikelompokkan berdasarkan jawaban yang sama 

ke dalam tabel. Data yang telah dikelompokkan ke dalam tabel, kemudian 

jawaban tersebut dipersentasekan berdasarkan jumlah responden. Persentase 

terbesar merupakan jawaban yang paling dominan dari masing-masing variabel 

yang diteliti. 

3.5.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk menjawab tujuan penelitian 

pertama. Sebelum data hasil penelitian dilakukan analisis regresi linier berganda, 

terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji valid atau tidaknya pernyataan yang 

ada pada kuisioner. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kesahihan atau kevalidan suatu instrumen. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Langkah pengujian validitas digunakan bantuan 

program SPSS dengan cara membandingkan nilai Rhitung dengan Rtabel, dengan 

df-n = 50-2 = 48 dengan probabilitas 0,05 didapatkan nilai Rtabel dua sisi sebesar 

0,278 dengan ketentuan sebagai berikut : 
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a. Nilai R hitung > Nilai R tabel = Valid 

b. Nilai R hitung < Nilai R tabel = Tidak Valid 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas 

Variabel Rhitung Tanda Rtabel Keterangan 

Lokasi (𝐗𝟏)     

Pernyataan 1 0,347 > 0,278 Valid 

Pernyataan 2 0,296 > 0,278 Valid 

Pernyataan 3 0,046 < 0,278 Tidak Valid 

Pernyataan 4 0,392 > 0,278 Valid 

Pernyataan 5 0,314 > 0,278 Valid 

Pernyataan 6 0,160 < 0,278 Tidak Valid 

Pernyataan 7 0,348 > 0,278 Valid 

Pernyataan 8 0,506 > 0,278 Valid 

Pernyataan 9 0,291 > 0,278 Valid 

Pernyataan 10 0,141 < 0,278 Tidak Valid 

Harga Tiket (𝐗𝟐)     

Pernyataan 1 0,489 > 0,278 Valid 

Pernyataan 2 0,624 > 0,278 Valid 

Pernyataan 3 0,484 > 0,278 Valid 

Pernyataan 4 0,468 > 0,278 Valid 

Pernyataan 5 0,404 > 0,278 Valid 

Fasilitas 

Wisata (𝐗𝟑) 

    

Pernyataan 1 0,359 > 0,278 Valid 

Pernyataan 2 0,461 > 0,278 Valid 

Pernyataan 3 0,372 > 0,278 Valid 

Pernyataan 4 0,287 > 0,278 Valid 

Pernyataan 5 0,187 < 0,278 Tidak Valid 

Pernyataan 6 0,287 > 0,278 Valid 

Pernyataan 7 0,368 > 0,278 Valid 

Keputusan  

Berwisata (Y) 

    

Pernyataan 1 0,305 > 0,278 Valid 

Pernyataan 2 0,325 > 0,278 Valid 

Pernyataan 3 0,155 < 0,278 Tidak Valid 

Pernyataan 4 0,378 > 0,278 Valid 

Pernyataan 5 0,136 < 0,278 Tidak Valid 

Pernyataan 6 0,332 > 0,278 Valid 

Pernyataan 7 0,159 < 0,278 Tidak Valid 

Pernyataan 8 0,345 > 0,278 Valid 

Pernyataan 9 0,293 > 0,278 Valid 

Pernyataan 10 0,412 > 0,278 Valid 

Sumber: Data primer, diolah (2018) 
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 Hasil uji validitas kuisioner yang diberikan kepada 50 responden 

menunjukkan sebanyak 25 item pernyataan valid, karena nilai Rhitung lebih 

besar dari nilai Rtabel, artinya pernyataan tersebut dapat dilanjutkan. Terdapat 7 

item pernyataan yang tidak valid. Hal ini dikarenakan konsumen tidak 

mementingkan kondisi jalan menuju Agrowisata Kebun Belimbing dan lebih 

mementingkan arus kelancaran transportasi. Konsumen tidak mementingkan 

kenyamanan lokasi dan lebih mementingkan kebersihan lokasi Agrowisata Kebun 

Belimbing. Konsumen tidak mementingkan parkir yang luas dan lebih 

mementingkan keamanan parkir. Konsumen tidak mementingkan kondisi fasilitas, 

karena konsumen lebih mementingkan fungsi fasilitas wisata. Konsumen tidak 

melihat Agrowisata Kebun Belimbing dari iklan, karena konsumen mendapat 

informasi dari terman. Konsumen berkunjung ke Agrowisata Kebun Belimbing 

tanpa melihat kelebihan dibanding wisata lain. Konsumen berkunjung ke 

Agrowisata Kebun Belimbing bukan karena pilihan yang tepat, tapi karena 

konsumen berkunjung sesuai kebutuhan. Pernyataan yang tidak valid tidak 

digunakan sebagai data penelitian dan dihapus. 

2. Uji Reliabilitas 

Setelah alat ukur dinyatakan valid, kemudian alat ukur diuji dengan uji 

reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat keandalan kuisioner. Kuesioner reliabel 

adalah kuesioner yang apabila dicobakan secara berulang-ulang kepada kelompok 

yang sama akan menghasilkan data yang sama (Simamora, 2003). Menurut 

(Ghozali, 2005) uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan dengan menggunakan 

koefisien alpha dengan memanfaatkan bantuan SPSS dan batas krisis untuk 
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mencapai nilai alpha untuk mengidentifikasi kuisioner yang reliabel adalah 0,60 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 = Reliabel 

b. Nilai Cronbach’s Alpha < 0,60 = Tidak Reliabel 

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Tanda 

Standar 

Reliabilitas 
Keterangan 

Lokasi (X1) 0,637 > 0,60 Reliabel 

Harga Tiket (X2) 0,731 > 0,60 Reliabel 

Faslitas Wisata (X3) 0,620 > 0,60 Reliabel 

Keputusan 

Berwisata (Y) 
0,626 > 0,60 Reliabel 

Sumber: Data primer, diolah (2018) 

 Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan terhadap variabel lokasi, 

harga tiket, fasilitas wisata (independen), dan keputusan berwisata (dependen) 

menunjukkan bahwa semua variabel yang diteliti adalah reliabel yang 

menunjukkan angka diatas 0,60 sehingga semua variabel dapat dilanjutkan dan 

layak untuk digunakan sebagai alat ukur. 

3.5.3 Pengujian Asumsi Klasik 

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuisioner, 

selanjutnya item pernyataan yang valid dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi: 

1. Uji Normalitas 

 Uji Normalitas pada asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah data 

yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak 

(Ghozali, 2005). Berdistribusi normal berarti data mendekati nilai rata-rata yang 

artinya setengah data memiliki nilai lebih besar atau sama dengan nilai rata-

ratanya (Arifin, 2008). Pada penelitian ini digunakan uji Kolmogorov smirnov 



36 

 

 

 

untuk menentukan apakah data yang diuji berdistribusi normal atau tidak dengan 

melihat tabel Kolmogorov smirnov dengan probabilitas 0,05 dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Nilai Sig > 0,05 = Data berdistribusi Normal 

b. Nilai Sig < 0,05 = Data berdistribusi Tidak Normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas pada asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah 

model regresi yang ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi 

yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2005). 

Menurut (Ghozali, 2005) untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah 

dengan mengamati nilai Variance Inflation Factor (VIF), dan nilai tolerance. 

Batas VIF adalah 10 dan nilai tolerance kurang dari 0,10 dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Nilai VIF > 10 dan Nilai tolerance > 0,10 = Terjadi Multikolinearitas 

b. Nilai VIF < 10 dan Nilai tolerance < 0,10 = Tidak terjadi Multikolinearitas 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

kesamaan varian dari residual akibat besar kecilnya nilai salah satu variabel bebas 

atau adanya perbedaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel 

bebas (Ghozali, 2005). Asumsi klasik pada regresi linier harus memenuhi syarat 

yaitu tidak adanya heteroskedastisitas. Metode pengujian yang digunakan yaitu 

dengan metode scatter plot dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a. Ada titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit)  = Terjadi Heteroskedastisitas 

b. Tidak ada titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit) = Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

3.5.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama yaitu, faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan berwisata, maka dilakukan analisis regresi linier 

berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk menganalisis variabel 

independen yang jumlahnya lebih dari satu (lokasi, harga tiket, dan fasilitas 

wisata). Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti 

bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen 

(Sugiyono, 2012). Pada penelitian ini, digunakan alat bantu program SPSS untuk 

mempermudah mengolah data dan akan didapatkan output berupa hasil data yang 

sudah dikumpulkan, kemudian hasil olahan data tersebut dilakukan interpretasi 

analisis terhadapnya. Persamaan regresi berganda yaitu : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e  

Keterangan : 

Y  = Keputusan Berwisata 

a  = Konstanta 

X1  = Lokasi 

X2  = Harga tiket 

X3  = Fasilitas wisata 

e  = Eror atau sisa 
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1. Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel dan 

nilai probabilitas 0,05 dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Ho diterima apabila Nilai Sig > 0,05 atau F hitung < F tabel =  

Tidak terdapat pengaruh antara lokasi, harga tiket, dan fasilitas wisata 

terhadap keputusan berwisata secara bersama-sama. 

b. Ho ditolak apabila Nilai Sig < 0,05 atau F hitung > F tabel = 

Terdapat pengaruh antara lokasi, harga tiket, dan fasilitas wisata terhadap 

keputusan berwisata secara bersama-sama. 

2. Uji t (Uji Parsial) 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individu (parsial) terhadap variabel dependen. Dalam 

penelitian ini pengujian hipotesis secara parsial dimaksudkan untuk mengukur 

besarnya pengaruh variabel lokasi, harga tiket, dan fasilitas wisata terhadap 

keputusan berwisata. Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai thitung 

dengan ttabel dan nilai probabilitas 0,05 dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Ho diterima apabila Nilai Sig > 0,05 atau t hitung < t tabel=  

Tidak terdapat pengaruh antara lokasi, harga tiket, dan fasilitas wisata 

terhadap keputusan berwisata secara parsial. 
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b. Ho ditolak apabila Nilai Sig < 0,05 atau t hitung > t tabel = 

Terdapat pengaruh antara lokasi, harga tiket, dan fasilitas wisata terhadap 

keputusan berwisata secara parsial. 

3. Uji Koefisien Determinasi (𝑅2) 

Uji koefisisen determinasi merupakan alat untuk mengukur seberapa besar 

persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2005). Kriteria pengujiannya adalah dengan cara melihat nilai Adjusted 

R-Square. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin besar 

Koefisien Determinasi (𝑅2) (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa 

kemampuan model variabel independen yang digunakan semakin kuat 

pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sebaliknya semakin kecil Koefisien 

Determinasi (𝑅2) (mendekati nol), maka dapat dikatakan bahwa semakin kecil 

pengaruhnya terhadap variabel dependen. 

  



 

 


