
   BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

     3.1  Obyek dan Lokasi Penelitian 

           Dalam penelitian ini, ada beberapa subyek penelitian untuk dilakukan 

pengamatan mengenai penelitian analisis faktor keputusan tempat tujuan touring 

komunitas motor di Semarang. Pada penelitian ini terdapat beberapa lokasi terpisah 

sesuai tempat berkumpulnya komunitas motor di Semarang, terutama di jalanan 

protokol Semarang. 

           Lokasi penelitian ini dilakukan di jalanan protokol di kota Semarang 

diantaranya ada di jalan Pahlawan, selain di jalan Pahlawan lainnya yaitu di jalan 

Pandanaran Semarang , lokasi ini dipilih karena kebanyakan komunitas motor 

berkumpul di jalan Pahlawan kota Semarang. 

 

      3.2 Jenis dan Sumber Data 

               Pada penelitian ini menggunakan data primer, data primer yang dimaksud 

adalah data penelitian yang dikumpulkan dan diolah sendiri baik dari suatu organisasi 

atau individu langsung dari obyeknya ( Santoso dan Tjiptono, 2001 ). Populasi dari 

penelitian tersebut, adalah seluruh pengurus dan anggota komunitas motor di 

Semarang yang melakukan touring ke tempat tempat touring tertentu atau yang 

menentukan tujuan tempat touring. 

 

 



       3.3  Populasi dan Sampel 

            Populasi adalah wilayah  yang terdiri atas subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu untuk diteliti  kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya ( Sugiyono, 2010 ). Pada penelitian 

ini subyek sebagai populasi adalah seluruh anggota komunitas motor di Semarang 

dengan jumlah yang tidak diketahui.       

            Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang akan diteliti dan 

dimiliki oleh populasi tersebut ( Sugiyono, 2010 ). Sampel dalam penelitian ini adalah 

berjumlah 90 orang, yang diambil dari 10 komunitas motor di semarang, masing 

masing komunitas diambil 9 orang (pengurus/anggota). Pada komunitas telah terjadi 

revisi yaitu perubahan 2 komunitas NVL H (vixion) dan MRC (Minerva) digantikan 

dengan SOS (scoopy) dan SGCI (soulgt), dikarenakan 2 komunitas tersebut tidak 

kopdar atau tidak kumpul. 

 

       3.4  Teknik Sampling  

             Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan 2 macam teknik sampling adalah 

teknik sampling kouta dan purposive sampling. Sampling kouta adalah teknik untuk 

menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri ciri tertentu sampai jumlah 

(kouta) yang diinginkan ( Sugiyono, 2010 ). Sesuai hasil pra survei menghasilkan 18 

indikator yaitu 18 x 5 : 90, jadi jumlah responden adalah 90 orang. 

 

 

 



 

              Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu atau sampel yang diteliti harus memiliki syarat ( Sugiyono, 2010 ).  Pada 

penelitian ini jumlah sampel yang ditentukan adalah 90 orang, dengan masing masing 

komunitas ada 9 orang, dan jumlah komunitas atau kelompok adalah 10 komunitas 

motor di kota Semarang. Adapun yang bisa menjadi responden adalah anggota 

komunitas motor yang sudah pernah mengikuti touring di komunitasnya setidaknya 2 

kali kegiatan touring wisata. Untuk waktu penyebaran kuesioner dilakukan 3 minggu, 

setiap hari jum’at, jum’at pertama 4 komunitas, jum’at kedua 4 komunitas, dan yang 

ketiga 2 komunitas. 

 

     3.5  Metode Pengumpulan Data 

              Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah dengan cara metode kuesioner yang diberikan kepada responden yang sesuai 

dengan penelitian lalu untuk ditanggapi langsung oleh responden. 

               Kuesioner dalam pengertiannya adalah kumpulan pertanyaan yang diajukan 

secara tertulis kepada seseorang atau responden, dan cara menjawab juga dilakukan 

dengan tertulis sebagai pendukung penelitian ( Arikunto, 2003 ). 

 

 

 

 

 



      3.6  Skala Pengukuran  

              Skala pengukuran adalah merupakan kesepakatan yang digunakan untuk 

acuan menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga 

alat ukur bisa digunakan dalam pengukuran dan menghasilkan data kuantitatif ( 

Sugiyono, 2010 ). 

             Dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah skala Likert, digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang 

fenomena sosial ( Sugiyono, 2010 ). 

Untuk analisis kuantitatif, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. SS   (Sangat Setuju)              skor   5 

2. S     (Setuju)                          skor   4 

3. N     (Netral)                         skor   3 

4. TS   (Tidak Setuju)               skor    2 

5. STS (Sangat Tidak Setuju)   skor    1  

 

 

 

 

 

 

     



3.7   Teknik Analisis Data 

             Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yaitu diarahkan untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam proposal ( Sugiyono, 2010 

). Untuk menentukan rentang skala bisa dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

RS    =         nilai terbesar – nilai terkecil 

                            jumlah jawaban 

         =            5 – 1          =   0,8 

                          5 

berikut ini adalah kategori penilaian jawaban responden  : 

                      Tabel 3.1 Tanggapan Responden 

Rata-rata Kategori  

1,00 – 1,80 

1,81 – 2,60 

2,61 – 3,40 

3,41 – 4,20 

4,21 – 5,00 

Sangat Tidak Setuju 

Tidak Setuju 

Netral  

Setuju 

Sangat Setuju 

 

             Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

faktor, proses untuk meringkas sejumlah variabel menjadi sedikit dan menamakannya 

sebagai faktor ( Santoso dan Tjiptono, 2001 ). 

 

 

 



Ada beberapa langkah dalam analisis faktor, yaitu sebagai berikut : 

1. Memilih variabel yang tepat untuk dimasukkan analisis faktor. 

Analisis faktor berupaya mengelompokkan sejumlah variabel, maka seharusnya 

ada korelasi yang cukup kuat di antara variabel, sehingga akan terjadi 

pengelompokkan. 

2. Menentukan jumlah faktor. 

Setelah jumlah variabel telah terpilih, kemudian dilakukan ‘ekstraksi’ variabel 

tersebut hingga menjadi satu atau beberapa faktor. Untuk melakukan hal tersebut 

menggunakan metode pencarian faktor yaitu Principal Component dan Maximum 

Likehood.  

3. Rotasi faktor. 

Faktor yang terbentuk seringkali kurang menggambarkan perbedaan di antara 

faktor faktor lain. Jika hal ini terjadi akan menyulitkan analisis, karena sebuah 

faktor harus berbeda secara nyata dengan lainnya. Jika faktor dinilai masih 

diragukan maka dapat merotasi untuk memperjelas faktor yang terbentuk apakah 

sudah signifikan berbeda dengan faktor lain. 

4. Memberi nama faktor. 

Jika setelah itu faktor dinilai benar atau sudah terbentuk, maka dilanjutkan dengan 

menamakan faktor yang ada, faktor tersebut dianalisis dengan computer melalui 

program SPSS. 

                        

 

 


