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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Taman Rekreasi Sengkaling, yang terletak 

di Jalan Mulyoagung Dau Malang.  

B. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini menggunkan desain penelitian konsklusif deskriptif. 

Alasannya peneliti ingin mencari penjelasan lebih rinci mengenai loyalitas 

pengunjung obyek wisata taman rekreasi sengkaling. Penilitian deskritif 

dengan metode survey yang mana informasi diperoleh melalui kuisioner yang 

diberikan kepada responden. 

C. Data dan Sumber Data 

Pada penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diambil atau diperoleh dari penelitian di 

lapangan. Sumber informasi untuk data primer adalah objek penelitian itu 

sendiri. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data 

primer antara lain melalui observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner. 

Data primer yang dimaksud antara lain jumlah pengunjung obyek wisata taman 

rekreasi senngkaling, biaya peralihan, kepuasan pelanggan, rasa suka, 

komitmen, dan loyalitas pengunjung. Data sekunder adalah data yang diambil 

atau diperoleh dari studi literatur dan data penelitian yang diperoleh  secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Data tersebut digunakan sebagai sarana pendukung dari data primer yang sudah 



25 
 

 
 

didapat. Data sekunder  yang dikumpulkan yaitu yang diperoleh dari  

pengelolah obyek wisata taman rekreasi sengkaling dan  penelitian terdahulu. 

Selain itu  sumber informasi untuk data sekunder adalah internet, jurnal dan 

buku-buku. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian merupakan wilayah atau objek tertentu 

yang dipilih untuk menjadi lingkup perhatian dalam penggalian informasi. 

Tujuan penentuan populasi yaitu agar informasi yang dicari tetap fokus 

pada sebatas populasi tersebut saja. Target populasi dalam penelitian ini 

adalah pengunjung obyek wisata Taman Rekreasi Sengkaling yang pernah 

berkunjung lebih dari 1 kali.  

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi yang digunakan. Sampel juga diartikan sebagai sebuah set 

dari elemen yang dipilih melalui beberapa cara dari populasi (Swarjana, 

2015). Bilapopulasi besar, makapeneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Hasil penelitian dari sampel tersebut, 

kesimpulannya akan dapatdiberlakukan untuk populasi (Zeithaml et al., 

2009). Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu 100 pengunjung 

obyek wisata Taman Rekreasi Sengkaling yang memenuhi kriteria. 
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E. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik quota 

sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah 

tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari 

populasi (khususnya yang tidak terhingga atau tidak jelas), kemudian dengan 

patokan jumlah tersebut peneliti mengambil sampel secara sembarang asal 

memenuhi persyaratan sebagai sampel dari populasi tersebut. Pada populasi 

terhingga penetapan jumlah sampel yang akan diambil itu lazimnya bersifat 

“proporsional,” setidak-tidaknya memperhatikan “besaran atau banyaknya 

anggota populasi), sehingga sebanding atau mendekati sebanding jumlah 

anggota dalam populasi (bahkan selalu seiring dengan heteroginitas populasi), 

karena jumlah anggota populasi jelas hitungannya. Oleh karena jelas hitungan 

anggota populasinya, maka untuk representativitas pengambilan sampel 

biasanya menggunakan persentase. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ilmiah terdapat beberapa teknik pengumpulan data 

beserta masing-masing perangkat pengumpul data. Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan yang dipergunakan adalah kuesioner (angket), menurut 

Sugiyono (2005:135), kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden mengenai analisis dimensi loyalitas pelanggan studi 

pada pelanggan obyek Wisata Taman Rekreasi Sengkaling. Dalam penelitian 
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ini, digunakan daftar pertanyaan bersifat tertutup, di mana alternatif jawaban 

telah disediakan.  

G. Skala Pengukuran Data 

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini dirancang 

dalam bentuk skala likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, persepsi seseorang atau kelompok terhadap variabel penelitian 

(Ghozali, 2012). Menurut Swarjana (2015), skala Likert memiliki beberapa 

kelebihan, seperti mudah dibuat, lebih reliabel, dan tidak membutuhkan waktu 

terlalu lama untuk membuat skala pengukuran penelitan. Informasi skala Likert 

berupa skala pengukuran ordinal, oleh karena itu hasilnya hanya dapat dibuat 

rangking tanpadapat diketahui berapa besarnya selisih antara satu tanggapan 

ke tanggapanlainnya.  

Skala ini umumnya menggunakan lima angka penilaian yang dapat 

dilihat pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1. Nilai Skor Berdasarkan Skala Likert 

Tingkat Kerja Skor 

SangatTidakSetuju (STS) 1 

TidakSetuju (TS) 2 

Netral (N) 3 

Setuju (S) 4 

SangatSetuju (SS) 5 

Sumber :Ghozali, 2012 

H. Operasional Variabel 

Menurut Aaker (1997: 68) pendekatan yang dapat dijadikan variabel dalam 

mengukur loyalitas dapat dilihat pada Tabel 3.2  
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Tabel 3.2 Operasional Variabel  

Variabel Definisi Operasional Indikator 

Attitudinal 

loyalty 

 

Berfokus pada dasar 

kognitif loyalitas dan 

isolat pembelian didorong 

oleh sikap yang kuat dari 

pembelian karena 

situasional kendala 

- Taman Sengkaling sebagai pilihan 

pertama ketika saya akan berwisata 

alam dan rekreasi di Malang 

- Menjadi yang pertama dalam 

pikiran saya bila ingin berwisata 

alam dan rekreasi di Malang 

- Taman Sengkaling paling populer 

Malang. 

- Taman Wisata Sengkaling” sangat 

berbeda dan unik  

(Foster and Cadogan, 2000) 

 Behavioural 

loyalty 

 

Suatu tingkat loyalitas 

konsumen yang tercermin 

dalam perilaku konsumen 

tersebut terhadap suatu 

produk 

- Sering mengunjungi Taman 

Sengkaling  

- Tidak berniat mengurangi sedikit 

kunjungan ke Taman Sengkaling. 

(Foster and Cadogan, 2000) 

Recommendation 

behaviour 

 

Adanya keinginan 

konsumen untuk 

memberikan informasi 

kepada orang lain yang 

bertujuan untuk 

menggunakan produk 

atau jasa 

- Mengatakan hal-hal baik tentang 

Taman Sengkaling  

- Menyarankan untuk mengunjungi 

Taman Sengkaling 

- Mendorong orang lain untuk 

mengunjungi Taman Sengkaling 

(Foster and Cadogan, 2000) 

Price loyalty 

 

Keinginan konsumen 

untuk tetap menggunakan 

fasilitas jasa yang 

ditawarkan dengan 

pengorbanan  sejumlah 

biaya. 

- Terus mengunjungi Taman 

Sengkaling walaupun harga 

tiketnya naik 

- Bersedia membayar harga tiket 

yang lebih tinggi dari harga tiket 

obyek wisata lain  

- Tidak bermaksud untuk pindah ke 

obyek wisata alam dan rekreasi 

lain. 

(Foster and Cadogan, 2000) 

 

I. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

“Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen” (Arikunto, 2006:168).Uji validitas 
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dapat diperoleh dengan menggunakan rumus Product Moment atau rumus 

Pearson sebagai berikut: 

r = 
2222 Y)( - Y .n  . X)( -  X .n 

Y)( . X)( - XY .n 




 

Keterangan: 

r :nilai korelasi Product Moment 

n :banyaknya sampel/jumlah responden 

X :jumlah skor item 

Y :jumlah skor total 

Dengan rumus tersebut, maka akan didapat nilai koefisien korelasi 

antara masing-masing skor item dengan skor total, sedangkan tingkat validitas 

dapat dilihat dari perbandingan probabilitas 𝑟 hitung (𝑝). Dinyatakan valid jika 

𝑝 < 0,05 begitupula sebaliknya. 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2006:178) “Reliabilitas menuju pada suatu 

pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik”. Menurut 

Arikunto (2006:178), “Untuk menguji tingkat reliabilitas, dalam penelitian 

ini menggunakan statistika dengan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut”: 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑ 𝜎𝑏2

σ𝑡2
] 

Keterangan: 

𝑟11 = reliabilitas instrumen 

∑ 𝜎𝑏2 = jumlah varians butir 

𝑘 =banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

σ𝑡2 = varians total 
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Koefisien alpha, atau Alpha Cronbach adalah rata-rata semua hasil 

pembagian setengah koefisien yang memungkinkan didapat dari pembagian 

macam cara pembagian skala item. Koefisien ini menyimpang dari 0 sampai 

1, dan nilai 0,6 atau kurang, umumnya menunjukkan ketidakhandalan internal 

konsistensi reliabilitas. Sehingga instrumen dapat dikatakan reliabel bila 

memiliki koefisien reliabilitas ≥ 0,6. 

 

J. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan analisis rentang skala. Analisis rentang skala di gunakan 

untuk mengetahui dimensi loyalitas  pelanggan pada pengunjung  Obyek 

Wisata Taman Rekreasi Sengkaling. Untuk menggunakan rentang skala 

menggunakan rumus: 

RS = 
𝑛(𝑚−1)

𝑚
 

Dimana : 

RS = Rentang Skala 

n = Jumlah Sampel 

m = Jumlah alternative tiap jawaban tiap item 

Berdasarkan rumus diatas maka dapat diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

RS = 
5

)15(100 −
 

 =  
5

400
= 80 
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Dengan nilai rentang skala 80 tersebut dapat dibuat tabel penilaian 

variabel yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Penilaian Variabel Berdasarkan Hasil dari Rentang Skala 

 

Rentang Skala Dimensi Loyalitas 

100-179 

180-259 

260-339 

340-419 

420-499 

Sangat rendah 

Rendah 

Cukup 

Tinggi/Loyal 

Sangat Tinggi/Sangat Loyal 

Sumber: Data Diolah 

 

 

 

 

 

 

 


