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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di destinasi Wisata Museum Angkut, tepatnya 

di Jl. Terusan Sultan Agung No.2, Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, 

Jawa Timur 65314. Lokasi ini dipilih karena letaknya strategis dan letaknya 

mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga memudahkan proses pengumpulan 

data.  

B. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian 

explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2014), explanatory research merupakan penelitian yang bermaksud 

menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang akan diteliti serta pengaruh 

antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini memiliki hasil 

yang menjelaskan hubungan kausal antar variabel-variabel melalui pengujian 

hipotesis. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk 

peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa 

(Ferdinand, 2014). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengunjung wisata Museum Angkut.  
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2. Sampel  

Menurut Ferdinand (2014) sampel adalah subset dari populasi yang 

ada, dimana terdiri dari beberapa anggota populasi Teknik pengambilan 

yang digunakan yaitu nonprobability sampling dengan metode purposive 

sampling. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengunjung yang telah melakukan kunjungan ≥3 kali,  

b. Rentang usia 17-35 tahun ke atas, karena pengunjung wisata Museum 

Angkut rata-rata berada pada rentang usia tersebut dianggap dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, serta dapat 

menguasai atau memahami pengisian angket dan terlibat dengan 

kegiatan yang tengah diteliti (Sugiyono, 2017). 

Penetapan jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini, 

menggunakan rumus Ferdinand (2014), yaitu: 

n = Jumlah Indikator X (5 sampai 10) 

Keterangan: 

n : jumlah sampel  

Penelitian ini terdapat 12 indikator dan dipilih angka 9 sebagai 

angka pengalinya, maka dapat ditentukan sampel penelitian yang 

berjumlah: 

n = Jumlah Indikator X (5 sampai 10) 

n = 12 X 9 
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n = 108 

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, maka jumlah sampel yang 

digunakan pada penelitian ini sebanyak 108 responden. 

D. Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah suatu atribut, objek atau kegiatan yang 

memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini 

terdapat 3 variabel yaitu, variabel loyalitas pengunjung sebagai variabel 

dependen, variabel kepuaan pengunjung sebagai variabel mediasi, dan 

variabel citra destinasi sebagai variabel independen. Berdasarkan teori yang 

dijelaskan sebelumnya, berikut definisi operasional pada tabel: 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

Definisi Konsep Definisi Operasional Indikator 

Citra Destinasi (X) 

merupakan kesan 

pengunjung wisata 

secara umum terhadap 

suatu destinasi wisata. 

Coshall (2000) 

Citra destinasi 

merupakan kesan 

yang dirasakan oleh 

pengunjung wisata 

terhadap Museum 

Angkut. 

a. Kesan professional 

b. Kesan modern 

c. Melayani semua 

segmen. 

d. Perhatian pada 

konsumen  

Hoffler dan Keller (2003) 

Kepuasan pengunjung 

(Z) yaitu perasaan 

kecewa ataupun senang 

yang dirasakan oleh 

seseorang yang timbul 

akibat membandingkan 

kinerja yang 

dipersepsikan produk 

(atau hasil) terhadap 

ekspektasi pembeli. 

(Kotler dan Keller 

(2009) 

Kepuasan pengunjung 

merupakan perasaan 

yang muncul akibat 

membandingkan 

persepsi dengan 

kenyataan yang terjadi 

pada pengunjung. 

a. Kualitas yang diberikan 

sesuai dengan yang 

dijanjikan. 

b. Pelayanan yang baik. 

(Philip Kotler, 2009) 

 

c. Kesesuaian kinerja yang 

diharapkan. 

 (Assegaff, 2009) 

 

d. Minat berkunjung 

kembali. 

(Hawkins&Lonney, 1997) 



30 

 

 

 

Definisi Konsep Definisi Operasional Indikator 

Loyalitas pengunjung 

(Y) merupakan 

komitmen yang 

dipegang pelanggan 

secara mendalam untuk  

mendukung atau 

membeli kembali 

produk atau jasa yang 

disukai di msa 

mendatang meski 

pengaruh situasi dan 

usaha pemasaran 

menyebabkan  

pelanggan beralih. 

(Oliver, 2010) 

Loyalitas pengunjung 

merupakan sikap 

kesediaan pengunjung 

untuk melakukan 

kunjungan kembali 

dimasa mendatang 

a. Merekomendasikan 

kepada orang lain. 

b. Tidak terpengaruh 

kepada pesaing. 

c. Melakukan pembelian 

ulang. 

 (Zeithmal, 2000) 

 

d. Membeli lini produk 

atau jasa lain dari 

perusahaan yang sama. 

(Griffin, 2003)  

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder, dimana data primer merupakan data yang diperoleh secara 

langsung oleh peneliti dengan membagikan daftar pertanyaan (kuesioner) 

kepada pengunjung wisata Museum Angkut.  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data jumlah destinasi diperoleh 

peneliti dengan melihat data jumlah destinasi wisata di Kota Batu pada Badan 

Pusat Statistika Kota Batu, serta untuk tinjauan pustaka peneliti memperoleh 

dari literatur buku, dan beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang 

sama. 
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F. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan peneliti 

untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan pemberian kuesioner kepada responden. Menurut 

Sugiyono (2017) kuisioner merupakan teknik atau cara pengumpulan data 

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan atau pernyataaan tertulis untuk 

dijawab oleh responden. Pemberian kuisioner ini untuk memperoleh 

informasi, dimana pemberian kuisioner kepada responden secara langsung 

maupun tidak langsung (online). 

G. Teknik Pengukuran Data 

Teknik pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan skala likert, di mana skala ini menunjukkan derajat setuju atau 

tidak setuju suatu objek  dan untuk mengevaluasi sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau kelompok. Menggunakan skala likert, maka variabel 

yang akan diukur lalu dijabarkan menjadi indikator variabel. Skala likert 

memiliki gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, seperti sebagai 

berikut: (Sugiono, 2017). 

5= Sangat Setuju (SS) 

4= Setuju (S) 

3= Netral (N) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
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H. Teknik Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2018) uji validitas digunakan untuk  mengukur 

sah atau valid tidaknya suatu daftar pertanyaan (kuesioner). Suatu 

kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Penelitian ini menguji validitas dengan menggunakan analisis Pearson 

Correlation. Adapun dasar penentuan dalam uji validitas, yaitu: 

a) Apabila                 berarti pertanyaan tersebut dinyatakan 

valid. 

b) Apabila                 berarti pertanyaan tersebut dinyatakan 

tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2018) reliabilitas adalah alat untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dapat menggunakan 

rumus Alpha Cronbach sebagai berikut: 

     (
 

   
) (  

∑  
 

  
 ) 

 Keterangan: 

     = Reliabilitas instrumen 

   = Banyaknya butir pertanyaan 
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∑  
   = Jumlah varian butir 

  
   = Varian Total 

Adapun kriteria reliabilitas adalah sebagai berikut: 

a. Apabila nilai alpha cronbach pada variabel ≥ 0,7 maka variabel 

dikatakan reliable. 

b. Apabila nilai alpha cronbach pada variabel ≤ 0,7 maka, variabel 

dikatakan tidak reliable. 

I. Teknik Analisis Data 

1. Deskripsi Jawaban Responden 

Pada penelitian ini digunakan 3 variabel yang masing-masing 

memiliki 4 indikator dan didistribusikan kepada pengunjung wisata 

Museum Angkut kota Batu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

kepada 108 responden pengunjung wisata, maka dapat diperoleh jawaban 

atas pernyataan yang diberikan kepada responden dengan kriteria 

interpretasi yang menggunakan skor 1 sampai dengan 5 dan angka indeks 

dimulai dari angka 10 sampai dengan 100 dimana dalam distribusi 

frekuensi jawaban responden menggunakan  Tiga Matriks (Three-Box 

Method) berikut kriteria interpretasi angka indeks dapat dilihat pada tabel  

3.2 sebagai berikut: 

Tabel 3.2  

Kriteria Interpretasi Angka Indeks 

No. Nilai Indeks Interpretasi 

1. 10              sampai dengan       40 Rendah 

2. 40,01         sampai dengan       70 Sedang 
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3. 70,01         sampai dengan     100 Tinggi 

Sumber: Ferdinand, 2014 

Berdasarkan tabel 3.2, angka indeks digunakan untuk 

mendeskripsikan jawaban responden, dimana nilai indeks memberi 

gambaran deskripsi mengenai karakteristik responden dalam suatu 

penelitian. Nilai Indeks Variabel didapat dari hasil penjumlahan nilai 

indeks perindikator, dengan formula, sebagai berikut: 

 

 

Sumber: Ferdinand, 2014 

Nilai Indeks dari indikator berasal dari perkalian antara skor 

penilaian responden, dikalikan dengan nilai persentase jumlah responden 

yang memilih  setiap item pernyataan.  Penelitian ini menggunakan 

rentang skor 1 sampai  5, dimana skor 1 menggambarkan “Sangat Tidak 

Setuju”, dan skor 5 mencerminkan “Sangat Setuju”, maka contoh 

perhitungan sebagai berikut: 

 

 

Sumber: Ferdinand, 2014 

Keterangan: 

%  frekuensi I1.1   = Presentase responden yang memilih skor 1 pada 

indikator  

%  frekuensi I1.4  = Presentase responden yang memilih skor 5 pada 

indikator  

Skor jawaban = 1 sampai dengan 5 

2. Uji Asumsi Klasik 

Nilai Indeks Variabel (NIV) = (Indeks Indikator 1) + (Indeks Indikator 2)..  

                                                   ...... +  (Indeks Indikator ke n) / n. 

 

Nilai Indeks Indikator (NII) I1   =  

                          (%frekuensi I1.1 x skor1).......+ (%frekuensi I1.4 x skor 5) 
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Menurut Ghozali (2018), menggunakan uji asumsi klasik untuk 

memperoleh suatu hasil analisis data yang sesuai dengan syarat pengujian. 

Jika uji asumsi klasik memberikan hasil valid maka analisis regresi linier 

berganda dapat dilakukan. Sedangkan uji asumsi klasik terdiri dari: 

a. Uji Normalitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data terdistribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data 

normal atau mendekati normal. Pengujian yang dapat menunjukkan 

data normal yang diperoleh apabila nilai signifikansinya adalah ˃ 0,05  

b. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varian dari residual satu dengan pengamatan-

pengamatan yang lainnya. Agar data yang diperoleh bersifat homogen, 

kriteria yang digunakan untuk mengetahui heterokedastisitas atau 

homokedastisitas adalah apabila ρ hitung lebih kecil dari ρ tabel, atau 

signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka terjadi heterokedastisitas. 

3. Analisis Jalur 

Analisis jalur (path analisys) adalah penggunaan analisis regresi 

untuk menaksir hubungan kausalitas antara variabel untuk mengetahui 

pengaruh langsung atau tidaknya berdasarkan teori yang telah ditetapkan. 

Model yang digunakan dalam analisis jalur, yaitu: 

Z = α + βX 

Y = α + βYX + βYZ 
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Keterangan: 

X = citra destinasi    α = Nilai konstanta 

Y = loyalitas pengunjung  β = Koefisien regresi 

Z = kepuasan pengunjung 

4. Uji Hipotesis  

a. Uji Parsial t 

Uji t menurut Ghozali (2018) merupakan salah satu uji 

hipotesis yang bertujuan pengujian yang menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh suatu variabel independen secara individu terhadap 

variabel dependen. Pada penelitian ini uji-t yang akan digunakan 

adalah Two tailed  atau sering disebut uji dua arah. Cara dalam 

menentukan penggunaan uji dua arah yaitu dalam perumusann 

hipotesis tidak disebutkan arahnya. Untuk kriteria yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Apabila probabilitas signifikansi (Sig.) > 0,05 maka variabel 

independen tersebut tidak signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Apabila probabilitas signifikansi (Sig.) < 0,05 maka variabel 

independen tersebut signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Uji Mediasi 

Menurut Ghozali (2018) Uji variabel mediasi dikenal dengan 

uji sobel. Uji sobel digunakan untuk menguji kekuatan pengaruh 

tidak langsung variabel Citra Destinasi (X) terhadap variabel terikat 

Loyalitas Pengunjung (Y) yang dimediasi oleh variabel Kepuasan 
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Pengunjung (Z) atau menguji signifikan pengaruh tidak langsung 

variabel mediator terhadap variabel dependen, dapat menggunakan 

rumus, sebagai berikut: 

     √                      

Dimana: 

a :Koefisien regresi Citra Destinasi – Kepuasan Pengunjung(XZ) 

b :Koefisien regresi Kepuasan Pengunjung – Loyalitas pengunjung 

(Z-Y) 

Sa: Standart eror Citra Destinasi – Loyalitas Pengunjung  (X-Z) 

Sb: Standart eror Kepuasan Pengunjung- Loyalitas Pengunjung (Z-

Y) 

Sedangkan nilai t koefisien ab adalah sebagai berikut: 

    
  

   
   

Analisis regresi mediasi dengan metode product of coefficient  

dilakukan dengan langkah, sebagai berikut:  

1) Membuat persamaan regresi variabel citra destinasi (X) terhadap 

variabel kepuasan pengunjung (Z), dan dapatkan nilai koefisien 

regresi (a) dan standart eror koefisien regresi (sb). 

2) Membuat persamaan regresi variabel citra destinasi (X) terhadap 

variabel loyalitas pengunjung (Y) dengan memasukkan variabel 

kepuasan pengunjung (Z) dalam persamaan, dan dapatkan nilai 

koefisien (b) dan standart error  koefisien regresi (Sb) 



38 

 

 

 

Kesimpulan dari pemaparan di atas adalah dengan kriteria jika  t 

hitung > t tabel, maka variabel yang dihipotesiskan sebagai 

variabel bebas dan variabel tergantung yaitu loyalitas 

pengunjung. 

 


