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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 OBYEK 

Penilitian ini akan berkaitan dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan 

Umbul Sidomukti, maka pihak yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu: 

1. Wisatawan domestik yang berkunjung ke objek wisata Umbul Sidomukti. 

2. Asosiasi tour dan travel di Kabupaten Semarang. 

3. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten 

Semarang. 

 

3.2 POPULASI DAN SAMPLING 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah menggabungkan kumpulan yang berasal dari individu yang 

memiliki ciri-ciri tertentu (Nasir, 2013:271). Dalam penelitian ini populasinya adalah 

wisatawan domestik yang mengunjungi kawasan wisata Umbul Sidomukti, Asosiasi 

tour dan travel di Kabupaten Semarang, dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, 

dan Pariwisata Kabupaten Semarang. 

3.2.2 Sampel 

Sampel merupakan unsur dari populasi (Nasir, 2013:271). Dalam penelitian 

teknik pengambilan sampel berfungsi menentukan sampel apa yang akan digunakan 
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dalam penelitian tersebut. Teknik pengambilan sampel sangat penting dilakukan. 

Maka penelitian ini menggunakan simple random. 

Simple random adalah sampel yang berasal dari populasi dengan cara random 

(Nasir, 2013:276). Simple random digunakan untuk wisatawan domestik yang 

mengunjungi Umbul Sidomukti. Penelitian ini menggunakan simple random sampling 

dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut: 

𝑛 =
N

1 + N 𝑒2
 

Keterangan: 

n  =  Ukuran sampel 

N  =  Ukuran populasi 

e  =  Persentasi kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir (dalam 

penelitian ini kesalahan yang ditolerir sebesar 10%) 

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat ditentukan jumlah sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

n   = 76,611 / (1 + 76,611 x 0,1
2
) 

 =  76,611 / 766,12 

= 99,9987 

Dengan penggenapan keatas maka untuk jumlah sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 100 wisatawan domestik yang mengunjungi Umbul Sidomukti. Sedangkan 

penelitian terhadap Asosiasi Tour dan Travel di Kabupaten Semarang dan Dinas 

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Semarang menggunakan 

teknik wawancara.  
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3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.3.1 Sumber dan Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Umar 

(2001:42) data primer adalah data pertama kali yang diperoleh dari wawancara 

ataupun kuesioner. Data primer dalam penelitian ini adalah wisatawan domestik yang 

mengujungi kawasan wisata Umbul Sidomukti, anggota Asosiasi Tour dan Travel di 

Kabupaten Semarang, dan karyawan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan 

Pariwisata Kabupaten Semarang. Sedangkan data sekunder adalah berasal dari data 

primer yang diolah kembali dijadikan tabel atau diagram (Umar, 2001:42). Data 

sekunder dalam penelitian ini berisi data dari Asosiasi Tour dan Travel di Kabupaten 

Semarang dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten 

Semarang. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan 

Penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu: 

1. Kuesioner 

Kuesioner adalah pengumpulan data dengan menyebarkan pertanyaan 

kepada responden (Umar, 2001:49). Wisatawan domestik yang mengunjungi 

kawasan wisata Umbul Sidomukti akan dibagikan kuesioner dengan harapan 

mendapatkan respon atas daftar pertanyaan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya 

jawab (Nasir, 2013:193). Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan 
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dengan Asosiasi Tour dan Travel di Kabupaten Semarang dan Dinas Pemuda, 

Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Semarang. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah analisis dari suatu dokumen seperti buku, teks, surat 

kabar, novel, dan artikel (Gunawan, 2016:176). Dokumentasi dalam penelitian 

ini didapatkan dari Asosiasi Tour dan Travel di Kabupaten Semarang dan Dinas 

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Semarang. 

3.3.3 Skala Variabel Penilaian 

Skala variabel penilaian yang digunakan pada data primer adalah sebagai 

berikut: 

1. Kolom SS pada kuesioner bernilai 5 poin. 

2. Kolom S pada kuesioner bernilai 4 poin. 

3. Kolom N pada kuesioner bernilai 3 poin. 

4. Kolom TS pada kuesioner bernilai 2 poin. 

5. Kolom STS pada kuesiner nilai 1 poin. 

Penelitian ini menggunakan skala likert yang menurut Sugiyono (dalam Oktavia, 

2015:52) merupakan skala untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi mengenai 

suatu fenomena tertentu. Skala likert menggunakan korelasi pearson product moment 

dimana hasil uji dinilai signifikasi (p) yang besarnya 0,000 dibanding dengan nilai 

a=5%, dimana nilai p < 0,05 sehingga menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut valid 

karena memiliki hubungan yang signifikan antara pertanyaan dengan jumlah skor total 

pertanyaan. Apabila jenis pertanyaan menggunakan skala likert maka menggunakan 

uji cronbach’s alpha yang bila nilai cronbach’s alpa ≥ konstanta (0,6), maka 
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pertanyaan reliabel namun bila cronbach’s alpha< konstanta (0,6), maka pertanyaan 

tidak reliabel. 

 

3.4 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penilitian ini adalah analisis 

deskriptif dan content analysis. 

1. Deskriptif 

Deskriptif adalah teknik analisis data yang berkaitan dengan marketing 

mix tourism yaitu product, price, place, promotion, dan people yang apabila 

diukur dengan angka akan kesulitan. 

Hasil dari kuesioner yang berisi scoring akan diolah dengan menghitung 

rentang skala untuk dapat menentukan kategori setiap indikator. Sebagai berikut 

adalah rumusnya: 

𝑅𝑆 =
n (nilai terbesar − nilai terkecil)

m
 

Keterangan: 

RS  =  Rentang skala. 

n =  Jumlah responden. 

m =  Jumlah kategori. 

Skala penilian per aspek yang berasal dari total jawaban responden adalah: 

𝑅𝑆 =
100  5 − 1 

4
=  

400

4
= 100 
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Terdapat pembagian skor untuk kategori yang berasal dari analisis terhadap 5P 

(product, price, place, promotion, people). 

 

Tabel 3.1. 

Kategori Hasil Analisis 

No Skor Kategori Keterangan 

1. 100 – 200 Tidak baik Hasil analisis tidak baik 

2. 201 – 300 Kurang baik Hasil analisis kurang baik 

3. 301 – 400 Baik Hasil analisis baik 

4. 401 – 500 Sangat baik Hasil analisis sangat baik 

2. Content Analysis 

Content analysis adalah metode yang mempelajari dan menganalisis 

komunikasi dengan cara sistematis, objektif, dan kuantitatif untuk mengukur 

variabel (Martono, 2014:X). 

Terdapat tahap-tahap dalam content analysis, yaitu: 

1. Merumuskan pertanyaan dan hipotesis. 

2. Melakukan sampling dari sumber data yang telah dipilih. 

3. Melakukan kategori yang nantinya akan dipergunakan dalam analisis. 

4. Pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan dilakukan 

pengkodean. 

5. Membuat skala dan item berdasarkan kriteria tertentu. 

6. Menafsirkan data yang diperoleh. 

  


