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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1OBYEK DAN LOKASI PENELITIAN  

Penelitian ini berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah (TMII),Jakarta danobyek penelitian 

adalah persepsi pengunjung terkait dengan aspek 4A Attraction, Accessibility, Amenities, 

Ancilarry service di Taman Mini Indonesia Indah. 
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3.2POPULASI DAN SAMPLING 

3.2.1Populasi 

Menurut  Suharsimi  (2002:18) populasi adalah keseluruhan subjek yang ada dalam 

wilayah penelitian, maka penelitianya merupakan penelitian populasi. Sehingga populasi dari 

penelitian ini adalah pengunjung yang pernah berwisata di Taman Mini Indonesia Indah 

(TMII),Jakarta. 

3.2.2 Sampling dan Teknik Sampling 

Menurut Sugiyono (2008:116) “ Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan 

adalah Purposive Sampling  yaitu, teknik pengambilan sampel berdasarkan atas tujuan 

tertentu. Dengan tujuan tertentu ini adalah pengunjung yang sedang berwisata dan yang telah 

berkunjung di anjungan provinsi Indonesiadi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), yang 

bersedia mengisi kuesioner sebagai alat penelitian. Mengingat ketidakpastian jumlah 

pengunjung pada saat penelitian, maka untuk menentukan jumlah responden digunakan 

teknik samping kuota yaitu, teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai 

ciri-ciri tertentu sampai jumlah ditentukan (Sugiyono 2008). Maka sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 100 pengunjung.  

 

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.3.1Jenis dan Sumber data 

Penelitian ini menggunakan data primer untuk di analisis. Data primer   merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media 

perantara). Menurut Sekaran (2006:61) data primer adalah data yang diperoleh dari tangan 

pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang diteliti. Dalam 
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penelitian ini data primer diperoleh langsung dari pengunjung Taman Mini Indonesia Indah 

(TMII), Jakarta. 

3.3.2Teknik Pengumpulan data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. 

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang 

akan responden jawab, biasanya dalam alternatif yang didefenisikan dengan jelas (Sekaran, 

2006:82). 

Pengumpulan data dengan mengajukan kuesioner kepada responden yaitu pengunjung 

yang sedang berkunjung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII),Jakartaagar diperoleh data 

mengenai 4A Attraction, Accessibility, Amenities, Ancilarry melalui persepsi pengunjung.  

3.3.3Skala Pengukuran dan Rentang Skala 

Skala dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert merupakan metode 

skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif atau negative terhadap suatu pertanyaan. 

Bobot untuk masing-masing pertanyaan adalah sebagai berikut :  

a. Skor 5  : Sangat Setuju (SS) 

b. Skor 4  : Setuju (S) 

c. Skor 3  : Netral (N) 

d. Skor 2  : Tidak Setuju (TS) 

e. Skor 1  : Sangat Tidak Setuju (STS) 

Untuk mengetahui rentang skala penelitian, penulis menggunakan rumus : 

Rentang Skala (𝑅𝑆) =
(𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒕𝒆𝒓𝒃𝒆𝒔𝒂𝒓−𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒕𝒆𝒓𝒌𝒆𝒄𝒊𝒍)

𝒎
 

Keterangan : 

RS : Rentang Skala 

m : Jumlah Kategori 

 Jadi rentang skala untuk setiap kategori jawaban responden adalah : 
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𝑅𝑆 =  
(5−1)

4
= 1 

Karena 1,0 adalah nilai terendah maka ditambahkan dengan RS atau 1,0 + 1,0 = 2,0. 

Sehingga hasil dari perhitungan obyek wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII),Jakarta 

akan terbentuk rentang skala sebagai berikut : 

 Skor 1,0 sampai 2,0 adalah Sangat Tidak Baik. 

 Skor 2,0 sampai 3,0 adalah Tidak Baik. 

 Skor 3,0 sampai 4,0 adalah Baik 

 Skor 4,0 sampai 5,0 adalah Sangat Baik. 

Skor 4 sampai 5 adalah baik 

3.4 Teknik Anasilis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dalam 

analisis deskriptif  kualitatif ini hasil jawaban responden akan diolah dengan menggunakan 

SPSS versi 20. Dengan melakukan tabulasi silang dan perhitungan secara frekuensi terhadap 

tanggapan responden terkait dengan aspek-aspek yang dinilai yang berkaitan dengan 4A 

Attraction,Accessibility, Amenities, Ancilarry Servicedan potensi obye wisata Taman Mini 

Indonesia Indah(TMII),Jakarta. Hasil dari SPSS dianalisis dengan deskriptif dengan 

mengunakan pengkategorian hasil. Untuk menentukan kategori kualitas, maka digunana 

rentang skala, dengan ruus pengukuran : 

Rentang Skala (𝑅𝑆) =
(𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒕𝒆𝒓𝒃𝒆𝒔𝒂𝒓−𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒕𝒆𝒓𝒌𝒆𝒄𝒊𝒍)

𝒎
 

Untuk pembagian skor kategori hasil analisis mengenai 4A (Attraction,Accessibility, 

Amenities, Ancilarry Service)dan potensi pengembangan obyek wisata Taman Mini indonesia 

Indah, dengan kriteria sebagai berikut: 

Skor 1,0 sampai 2,0 adalah  Sangat Tidak Baik. 

Skor 2,0 sampai 3,0 adalah Tidak Baik. 
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Skor 3,0 sampai 4,0 adalah Baik. 

Skor 4,0 sampai 5,0 adalah Sangat Baik. 

 Untuk pertanyaan terbuka akan dinalisis dengan tabulasi kata-kata kunci dari seluruh 

masukan pemikiran atau saran yang dituliskan oleh para responden di dalam kuesioner secara 

tertulis dalam bagian tersebut, untuk kemudian dibahas kecenderungan (dominasi dari 

berbagai masukan tersebut). 

 




