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BAB III  

METODE PENELITIAN  

  

3.1 Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian merupakan lokasi pengambilan data primer yang 

dilakukan oleh penulis, yaitu di sekitar Wahan Wisata Taman Rekreasi Sengkaling 

Malang tepatnya di jalan Raya Mulyoagung No. 188 Mulyoagung, kec. Dau, kab. 

Malang, Jawa Timur.  

3.2 Jenis dan Sumber Data  

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

ekplanatif, karena data yang diperoleh berupa angka. Data eksplanatif adalah jenis 

penelitian yang bertujuan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu 

kejadian atau gejala terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran 

mengenai hubungan sebab akibat.    

3.3 Populasi dan Sample  

3.3.1 Populasi   

Populasi memiliki arti gabungan elemen-elemen, baik yang berbentuk 

peristiwa, hal atau karakter orang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang 

peneliti sebagai semesta penelitian. Populasi adalah wilayah generelisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2015).   
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Dalam penelitian ini maka elemen populasinya adalah pengunjung yang 

sedang berkunjung dan membeli tiket sendiri mulai usia 18 tahun sampai 40 tahun  

Taman Rekreasi Sengkaling  

UMM dalam periode 2019 sehingga objek ini dapat menjadi sumber penelitian.   

3.3.2 Sampel  

Subset populasi atau yang dengan nama sampel adalah perwakilan dari 

populasi yang ditentukan oleh penelitian. Sampel diambil dan diteliti untuk 

mendapatkan kesimpulan yang digeneralisasikan untuk seluruh popilasinya. 

Maksud dari generalisasi adalah sampel yang sudah diambil dianggap sama sifatnya 

dengan populasi dimana sampel itu diambil.  

Sampel adalah anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan 

prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi (Sugiyono, 

2013:149). Sampel yang diambil pada penelitian ini berjumlah 150 orang yang 

diambil sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.  

3.4 Teknik Pengambilan Sample   

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

Accidental Sampling. Accidental Sampling merupakan teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen yang secara kebetulan/insidental bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Adapun ketentuan pemilihan 

sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu pengunjung yang sedang 

berkunjung dan membeli tiket sendiri di Taman Rekreasi Sengkaling UMM dalam 

periode April 2019 yang berusia minimal 18 tahun sampai dengan 40 tahun. Dalam 
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penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara 

langsung dan online kepada pelanggan yang pernah mengunjungi Taman Rekreasi 

Sengkaling Malang.  

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

 Menurut Sugiyono (2015) variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat 

atau nilai dari seorang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan empt variabel, diantaranya variabel 

independence yaitu kualitas layanan, daya tarik wahana wisata, variabel intervening 

yaitu kepuasan pengunjung dan variabel depencence yaitu loyalitas pelanggan. 

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui definisi 

operasional variabel, indikator dan pengukurannya pada tabel 3.1.   

Tabel 3.1  

Definisi Operasional Variabel 

          Variabel      Dimensi             Indikator  

Loyalitas Pengunjung 

adalah Komitmen 

pengunjung bertahan 

secara mendalam untuk 

berlangganan kembali atau 

melakukan pembelian 

ulang produk terpilih 

secara konsisten dimasa 

yang akan datang, 

meskipun mempengaruhi 

situasi dan usaha-usaha 

pemasaran mempunyai 

potensi unuk 

menyebabkan perubahan 

perilaku.  

  - Merupakan pilihan 

terbaik untuk tempat 

rekreasi dan berwisata 

alam. 

- Sebagai pelanggan atau 

pengunjung setia. 

- Tetap berkunjung 

walaupun harga tiket 

lebih tinggi. 

- Berkomitmen untuk 

lebih sering berkunjung. 

- Menjadi pilihan pertama 

ketika akan 

mengunjungi wisata 

alam dan rekreasi. 

- Terus mengunjungi 

selama masih 

menyenangkan. 
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- Tetap mengunjungi 

selama ada tawaran 

paket wisata terbaik.  

Kualitas layanan adalah 

suatu tindakan yang 

dilakukan oleh Taman 

Rekreasi Sengkaling UMM 

untuk menarik minat 

pengunjung  

1. Tangibles (berwujud) 

Definisi: kualitas layanan 

berupa sarana fisik  

perkantoran,  

komputerisasi 

administrasi, ruang 

tunggu, tempat informasi.  

- Lokasi bersih dan 

nyaman. 

- Keberadaan wisata air 

yang tersedia bagus dan 

menarik wisatawan 

untuk berkunjung. 

- Sarana dan prasarana 

parkir kendaraan yang 

sudah disediakan dengan 

baik.  

2.  Realibilit (kehandalan)  

Definisi: kemampuan dan 

 keandalan  untuk 

menyediakan pelayanan 

yang terpercaya.  

-  Pelayanan cepat dan 

memnuaskan 

- Pelayanan yang diterima 

saat berkunjung cepat 

dan memuaskan. 

- Jalan umum dapat 

dilalui dengan mudah. 

 

   3. Assurance (jaminan) 

Definisi: kemampuan dan 

keramahan serta sopan 

santun pegawai dalam 

menyakinkan 

kepercayaan konsumen.  

- Memiliki repurtasi yang 

baik sebagai tujuan 

wisata. 

- Keamanan wisatawan 

ketika berkunjung 

sangat terjamin dan 

bebas dari tindakan 

kriminal. 

- Masyarakat sekitar 

ramah dan sopan. 

- Informasi wahana 

wisata yang diberikan  

kepada wisatawan benar 

dan akurat. 
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4. Emphaty (empati) 

Definisi: sikap tegas 

tetapi penuh perhatian 

dari pegawai terhadap 

konsumen.  

- Pelayanan kepada semua 

wisatawan sama tanpa 

memandang status 

sosial. 

- Papan keterangan yang 

tersedia dapat membantu 

wisatawan ketika 

berkunjung. 

- Pusat informasi dapat 

ditemukan dengan 

mudah. 

- Petugas selalu berusaha 

untuk menyediakan 

keperluan wisatawan 

yang berkunjung.  

Daya Tarik Wisata adalah 

segala sesuatu yang 

ditawarkan Taman 

Rekreasi Sengkaling 

UMM dan dapat 

dinikmati oleh 

pengunjung.  

  - Kondisi wisata air 

sebagai daya tarik 

utama obyek wisata. 

- Wahana permainan 

yang tersedia aman dan 

nyaman. 

- Terdapat petugas 

penjaga disetiap 

wahana bermain. 

- Jarak wahana bermain 

satu dengan yang lain 

tidak terlalu jauh. 

- Terdapat papan nama 

dan papan penunjuk 

wahana permainan 

untuk memudahkan 

pengunjung. 

- Terdapat tempat ibadah 

untuk pengunjung yang 

luas. 

  - Jumlah toilet yang ada 

cukup memadai dan 

bersih. 

- Terdapat papan 

penanda letak toilet 

yang memudahkan 

pengunjung ketika 

membutuhkan toilet. 

   



39 

 

Kepuasan Pengunjung 

adalah perasan senang 

atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah 

membandingkan antara 

suatu kinerja perusahaan.  

  - Wisatawan sangat puas 

dan senang atas 

pelayanan yang diterima 

selama berkunjung. 

- Pelayanan yang diterima 

sudah sesuai harapan. 

- Petugas ramah dan 

sopan. 

- Sangat menikmati. 

- Puas dengan 

pemadangan wisata air 

pada obyek wisata. 

- Puas dengan kondisi 

wisata air. 

- Puas dengan 

souvenir/merchandise 

yang tersedia. 

  

3.6 Alat Pengukuran Data   

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. 

Metode kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan 

maksud orang tersebut bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan 

peneliti (Budiati, 2017). Kuesioner dibagikan secara langsung kepada pengunjung 

yang pernah mengunjungi Taman Rekreasi Sengkaling Malang pada bulan April 

2019.  

Dikarenakan skala data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

ordinal dimana posisi data akan dinyatakan dalam bentuk peringkat, maka alat 

pengukur data yang dapat digunakan adalah skala Likert. Sistem skala Likert adalah 

dimana responden diminta untuk menjawab pertanyaan dengan cara memilih 

pernyataan yang sudah ditentukan oleh penelitian (Ghozali, I.2018:04) yaitu:  

 

 



40 

 

            STS    : Sangat Tidak Setuju    : (1)  

  TS    : Tidak Setuju     : (2)  

  N    : Netral      : (3)  

            S    : Setuju      : (4)  

  SS    : Sangat Setuju    : (5)  

    

3.7  Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis  

3.7.1 Rancangan Analisis  

Analisis pada penelitian ini diawali dengan pengumpulan data yang 

diperoleh dari kuesioner dengan menggunakan ukuran skala ordinal dengan model 

ukuran skala Likert. Setelah itu data diuji validitas, reliabilitas nya. Langkah 

selanjutnya yang dilakukan adalah dengan menggunakan uji Asumsi Klasik. 

Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sobel, 

tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel perantara (mediasi) 

terhadap variable independen ke dependen. Pengolahan data menggunakan SPSS 

versi 17.0.    

3.7.2 Uji Validitas  

Uji validitas adalah pengujian yang berfungsi mengukur valid tidaknya 

suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid dimana kuesioner tersebut mampu 

mengungkapkan sesuatu yang ingin diukur oleh kuesioner tersebut. Rumus dasar 

dari Uji Validitas adalah:  

  

Keterangan:  
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    = Koefisien Korelasi   

N    = Jumlah Responden.  

       = Jumlah skor butir  

     = Jumlah skor butir kuadrat  

       = Skor total  

     = Jumlah skor total kuadrat  

    = Jumlah perkalian skor butir dngan skor total  

Validitas kuesioner dapat diukur dengan cara melakukan kolerasi antar skor 

butir pertanyaan dengan total skor variabel. Untuk menguji apakah masingmasing 

indikator valid atau tidak, dapat ditunjukkan melalui output Cronbanch Alpha pada 

kolom Correlation Item – Total Correlation kemudian dibandingkan nilai 

Correlation Item – Total Correlation dengan hasil pengujian r table, jika r hitung 

lebih besar dari pada r table dan nilai positif maka pertanyaam atau indikator 

tersebut dinyatakan valid. (Ghozali, I. 2018;51)   

3.7.3 Uji Realibilitas   

  Uji Realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner dapat dikatakan reliable 

jika jawaban seseorang terhadap pernyataannya konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Pernyataan konsisten berarti masing-masing pernyataan dijawab tidak boleh 

acak karena pertanyaan diukur dengan hal yang sama. Rumus dasar Uji Realibilitas 

adalah:  

  

Keterangan:  
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    = Reabilitas Instrument   

k     = Banyaknya butir pertanyaan   

   = Jumlah varians butir   

    = Varian total  

Pengujian Reliabilitas ini dapat diukur dengan cara One Shot atau 

pengukuran sekali saja. Pengukuran disini sampelnya hanya diambil sekali saja 

kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain unutk mengukur korelasi 

atar jawaban pertanyaan. Uji statistik Cronbach Alpha pada paket aplikasi SPSS 

dapat digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner. Variabel dikatakan reliabel 

jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, I. 2018;45).  

3.8  Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. 

Teknik ini dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner dan 

digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk angka-angka dan perhitungan 

dengan metode statistik. Data tersebut diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan 

menggunakan tabel-tabel tertentu untuk memudahkan dalam menganalisis, dengan 

bantuan program SPSS (Statistical Package For Social Science).   

Rentang skala digunakan untuk mengukur dan menilai variabel yang diteliti. 

Dalam penelitian ini rentang skala digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana 

pengaruh kualitas layanan dan daya tarik wahana wisata terhadap loyalitas 

pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Untuk itu menentukan rentang 

skala menggunakan rumus (Umar, 2003) sebagai berikut:  
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Dimana :   

RS  = Rentang Skala  

  = jumlah sampel  

  = jumlah alternative jawaban  

Berdasarkan rumus tersebut maka dapat diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan sebagai berikut :  

  

Berdasarkan hasil perhitungan, telah diperoleh rentang skala sebesar 120, 

dengan demikian skala penelitian variabel kualitas laanan dan daya tarik wisata 

terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dapat dilihat dalam table 

dibawah ini :  

  

Tabel 3.2  Rentang Skala Variabel Kualitas Layanan dan Daya Tarik Wisata 

Terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan Pelanggan  

 Skala Penilaian  
Kualitas 

Layanan  

Daya Tarik 

Wisata  

Loyalitas 

Pelanggan  

Kepuasan 

Pelanggan  

150 – 269  
Sangat Tidak 

Unggul  

Sangat Tidak 

Menarik 

Sangat Tidak 

Loyal  

Sangat Tidak 

Puas 

270 – 389  Tidak Unggul  Tidak 

Menarik 

Tidak Loyal  Tidak Puas  

390 – 509  Cukup Unggul  Cukup 

Menarik 

Cukup Loyal  Cukup Puas 

510 – 629  Unggul  Menarik Loyal  Puas 

630 – 750  Sangat Unggul  Sangat 

Menarik 

Sangat Loyal  Sangat Puas 
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3.9  Uji Asumsi Klasik   

Uji Asumsi Klasik dilakukan sebelum pengujianregresi. Dalam uji asumsi 

klasik,  terdapat  beberapa  pengujian  yang  harus  dilakukan 

 yaitu  Uji Heterokedastisitas dan Uji Normalitas.  

3.9.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, 

variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghazali, 2011). Hal ini 

dilandasi alasan bahwa pada analisis regresi asumsi normalitas tidak terletak pada 

data per variabel, melainkan dari nilai residualnya.    

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov, 

dengan dasar pengambilan keputusan apabila nilai signifikasi uji normalitasnya 

lebih besar dari 5% maka menunjukkan bahwa data normal.  

3.9.2 Uji Multikilinieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pendeteksi pada multikolinieritas 

dapat dilakukan dengan melihat nilai variance inflating factor (VIF) dari hasil 

regresi, jika VIF > 10 maka terdapat gejala multikolinieritas yang tinggi,  namun  

jika VIF < 10 maka tidak terdapat gejala multikolinieritas.  

3.9.3 Uji Heteroskedastisitas  

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya 

(Ghazali, 2011). Jika varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda maka terjadi 
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heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan uji heterekedasitas dengan 

uji glejser dengan dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas dalam 

suatu model regresi adalah jika signifikansinya lebih besar dari 5% atau  0,05.  

3.10 Uji Analisis Jalur (Path Analysis) 

Uji Analisis Jalur atau bisa disebut Path Analysis berfungsi untuk menguji 

pengaruh variabel intervening atau mediasi. Analisis Jalur merupakan perluasan 

dari analisis linier berganda guna menaksir hubungan kausalitas atau hubungan 

sebab - akibat antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. 

Uji analisis ini sendiri tidak dapat menentukan hubungan sebab – akibat dan 

sibstitusi untuk melihat hubungan kausal antar variabelnya melainkan menentukan 

pola hubungan antara tiga atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk 

konfirmasi atau menolak hipotesis kausalitas imajiner.  

Pengujian Analisis Jalur dalam paket aplikasi SPSS di hitung dengan cara 

penghitungan koefisien jalur. Koefisien jalur adalah standardize dari koefisien 

regresi. Koefisien jalur di hitung dengan  membuat dua persamaan struktural yaitu 

persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang di hipotesiskan (Ghozali, I.  

2018;245).  

3.11   Uji Hipotesis  

3.11.1    Uji T  

Uji t atau dapat dijabarkan menjadi uji signifikan parameter individual 

adalah pengujian yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel 
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independen secara individu terhadap variabel dependen dengan kriteria 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. (Ghozali, I. 2018;98-102). 

3.11.2  Uji Sobel   

Uji Sobel dilakukan untuk menguji hipotesis mediasi. Caranya dengan 

meguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel X ke Y lewat I. Uji Sobel dapat 

di hitung dengan rumus sebagai berikut:  

  

  

Keterangan:  

Sa     = Standart error X-Z  

Sb    = Standart error Z-X  

b    = Koefisien regresi Z-Y  

a    = Koefisien regresi X-Z  

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, perlu adanya pengujian nilai 

t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:  

  

Apabila pengujian z di atas 1,96, 2,58 atau 3 (standar nilai z mutlak) maka 

terjadi pengaruh mediasi. Uji Sobel memerlukan jumlah sampel yang besar, jika 
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sampelnya kecil, pengujian Sobel ini menjadi kurang tepat. (Ghozali, I. 2018;244-

245)  

 


