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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di desa Larangan tokol, Kec. Tlanakan 

Kabupaten Pamekasan. Penulis melakukan penelitian ini karena objek 

wisata tersebut menarik daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke objek 

wisata ini karena wisata Api Tak Kunjung Padam merupakan objek wisata 

yg jarang di temukan di Indonesia, selain itu juga objek wisata ini 

memiliki banyak keunikan salah satunya yaitu sumber api yang tidak bisa 

padam yang keluar dari perut bumi melalui tanah.dengan hal itu,dan juga 

tempatnya pusat oleh-oleh khas kabupaten pamekasan dan seniman-

seniman di tempat wisata tersebut. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif 

yang bersifat primer. karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis 

dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah Wisatawan yang berkunjung 

di Wisata Api Tak Kunjung Padam pada tanggal 6 April 2019 sampai 

dengan tanggal 28 April 2019, yang perharinya ada 133 wisatawan 

yang berkunjung yang diperoleh dari data jumlah kunjungan dalam 

satu hari yang diperoleh dari pengelola objek wisata selama 6 April 

2019 sampai dengan 28 April 2019.  
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2.  Sampel  

 Adapun metode yang dipakai dalam pengambilan sampel yaitu 

metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang 

didasarkan pada kriteria-kriteria yang ditetapkan meliputi : 

a. Diambil dari wisatawan 

b. Banyaknya jumlah wisatawan selama satu hari 

 Sehingga dari Kriteria diatas dapat diambil sampel 60 responden 

wisatawan menggunakan teknik dokumentasi yang dilakukan di 

tempat wisata Api Tak Kunjung Padam di Kabupaten Pamekasan 

dengan melakukan wawancara terstruktur melalui membagikan 

angket/kuesioner kepada wisatawan yang sedang melakukan wisata, 

kemudian alasan mengambil 60 sampel yaitu :  

 Keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. 

 Adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam sehingga bisa 

diwakili oleh sampel. 

D. Definisi Operasional 

1. Variabel Terikat (dependent variable) 

Variabel terikat yang digunakan adalah Jumlah Kunjungan (Y), 

yaitu diperoleh dari data jumlah pengunjung dalam kurun waktu 

per hari. 
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2. Variabel Bebas 

a. Pendapatan Wisatawan (X1) 

 Pendapatan Wisatawan merupakan jumlah pengahsilan 

yang diterima oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu 

sebagai balas jasa dalam bentuk gaji, sewa, bunga dan lainnya. 

b. Biaya Wisatawan (X2) 

 Biaya Perjalanan merupakan suatu biaya yang dikeluarkan 

oleh wisatawan untuk memenuhi keinginannya untuk berwisata 

dengan menggunakan biaya perjalanan atau bisa di bilang ongkos 

dalam perjalanan dan akomodasi lainnya. 

c. Belanja Wisatawan (X3) 

 Belanja wisatawan merupakan pengeluaran wisatawan di 

tempat wisata yang di beli oleh wisatawan untuk memenuhi 

kebutuhan, harapan dan keinginannya pada saat di tempat wisata 

dan juga biaya yang dikeluarkan untuk membeli buah tangan/oleh-

oleh untuk saudara atau keluarga. 

E. Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang dipakai dalam metode penelitian ini sendiri adalah 

data kuantitatif yang sifatnya data primer.  

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan 

data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

responden. Responden ini adalah jumlah pengunjung api tak kunjung 
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padam yang berada di Kabupaten Pamekasan. Peneliti mendapatkan 

informasi yang diinginkan dengan cara mengajukan kuesioner atau daftar 

pertanyaan berupa angket yang mana setiap pertanyaan sudah disediakan 

jawaban untuk dipilih (disediakan tempat untuk mengisi jawaban). 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik dokumentasi yang dilakukan di tempat wisata Api 

Tak Kunjung Padam di Kabupaten Pamekasan dengan melakukan 

wawancara terstruktur melalui membagikan angket/kuesioner kepada 

wisatawan yang sedang melakukan wisata di Api Tak Kunjung Padam di 

Kabupaten Pamekasan. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Kuantitatif Deskriptif 

Menggambarkan keadaan suatu objek atau subjek dalam sebuah 

penelitian dapat berupa orang, lembaga maupun masyarakat berdasarkan 

dengan fakta atau keadaan yang sedang tampak atau terlihat saat ini. Langkah-

langkah dalam analisis deskriptif adalah pengumpulan data dari hasil survei 

dan kuesioner. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

a. Regresi Linier Berganda 

  Analisis Regresi Linier Berganda ini metode yang di gunakan untuk 

menganalisis hubungan antara variabel bebas (x) yaitu pendapatan wisatawan, 

biaya perjalanan dan belanja wisatawan dengan variabel terikat (y) yaitu 

jumlah pengunjung. Model yang di gunakan sebagai berikut : 



22 
 

 

 Y = β0+ β1.χ1 + β2.χ2 + β3.χ3+ e  

Dimana : 

y   = Jumlah Kunjungan   

β0 = konstanta 

β1 = koefisien regresi χ1 

χ1 = Pendapatan Wisatawan 

β2 = koefisien regresi χ2 

χ2 =  Biaya Wisatawan 

β3 = koefisien regresi χ3 

χ3 = Belanja Wisatawan 

e = error 

 

b. Uji Hipotesis. 

1. Uji Parsial (Uji t) 

  Analisis Uji t untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel 

independen dapat menerangkan variasi variabel dependen secara sendiri-

sendiri (parsial) (Sarwono, 2015). Uji t dilakukan dengan membandingkan 

nilai probabilitas signifikan dengan tingkatan kepercayaan tertentu yang 

dipilih α (alpha). Dalam penelitian ini α yang digunakan adalah 5%, hasil 

hitung uji dapat dikonsultasikan dengan mengambil keputusan jika nilai t 

hitung lebih besar dari t tabel maka variabel independen memiliki hubungan 

signifikan dengan variabel dependen, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya 

tingkat signifikansi hubungan juga dapat dilihat dari hasil uji sig. Jika nilai 
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sig<0,05 maka variabel independen memiliki hubungan yang signifikan 

dengan variabel dependen, begitu juga sebaliknya. 

2. Koefisien determinasi (𝑅2). 

          Koefisien determinasi (R Square) dilakukan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model yang telah disusun dalam menerangkan 

variasi variabel dependen (Santosa, 2015). Di dalam koefisien determinasi 

akan terdapat Nilai koefisien determinasi yaitu diantara nol dan satu, nilai 

yang kecil menjelaskan kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen terbatas, nilai yang mendekati satu 

menjelaskan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat baik (Kuncoro, 2009).  

 

𝑅2 = 1 − 
Σ(𝑌 − 𝑌)2

Σ(𝑌 − 𝑌)2
 

 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah 0 < R2 < 1. 


