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BAB III 

Metodologi Penelitian 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

  Obyek dalam penelitian ini adalah Hutan Tinjomoyo yang berlokasi di 

Sukorejo, Gunung Pati, Kota Semarang Jawa Tengah. Hutan Tinjomoyo merupakan 

lokasi yang sedang direvitalisasi oleh pemerintah untuk ditingkatkan aspek-aspek 

pariwisata bernuansa alam. 

 

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung yang berkunjung ke 

hutan Tinjomoyo. Sampel dari penelitian ini sebanyak 50 responden, mengkaji teori 

dari Uma Sekaran (2005) satu variabel penelitian mewakili 10 responden, dimana pada 

penelitian ini terdapat 5 variabel penelitian maka syarat minimal sampel tidak boleh 

kurang dari 50 responden. Tetapi untuk menghindari kekurangan dan kuesioner yang 

bias maka jumlah kuesioner yang akan disebar akan diperbanyak 20% dari target 

minimum total responden responden yaitu 10 responden. Jadi total kuesioner yang 

disebarkan adalah 60 kuesioner. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling. Dalam penelitian menggunakan purposive sampling 

terdapat kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Kriteria 

pemilihan sampel ini masuk dalam kriteria inklusi dimana kriteria inklusi  merupakan 

sampel yang diinginkan oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian yaitu pengunjung 

yang berada di hutan tinjomoyo.  

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara 

langsung oleh sumber-sumber asli.  
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3.3.2. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari pengunjung, instansi terkait dan 

masyarakat sekitar obyek wisata Hutan Wisata Tinjomoyo.  

3.3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik 

survey dan wawancara. Survey dilakukan dengan memberikan pernyataan-pernyataan 

dalam bentuk angket atau kuesioner. Kuesioner diberikan secara langsung oleh peneliti 

kepada wisatawan dari Hutan Wisata Tinjomoyo. Kuesioner penelitian berisi 

pernyataan wisatawan terhadap keadaan dan kondisi hutan wisata Tinjomoyo yang 

diukur melalui indikator daya tarik, fasilitas, infrastruktur, transportasi dan ramah-

tamah. Tetapi tidak hanya itu, wisatawan juga diberikan kebebasan untuk menuliskan 

pendapatnya tentang obyek wisata hutan tinjomoyo pada tiap bagian dari pernyataan 

yang dilampirkan. Maka dari itu, kemudian dirumuskan menjadi sebuah strategi untuk 

obyek wisata hutan Tinjomoyo.  

Pada saat pengumpulan data dari wisatawan,kuesioner yang tersebar sebanyak 

60 kuesioner. Namun kuesioner yang dapat diolah hanya 59 kuesioner. Hal ini 

dikarenakan terdapat kuesioner yang tidak di isi secara seutuhnya. 

Isi wawancara dengan instansi terkait adalah mengenai perkembangan obyek 

wisata Hutan Tinjomoyo dan wawancara dengan masyarakat mengenai dampak 

perkembangan obyek wisata yang dirasakan oleh masyarakat hutan tinjomoyo. 

Dari hasil wawancara dengan petugas di hutan tinjomoyo, dikatakan dengan 

adanya hutan tinjomoyo ini suasananya menjadi lebih nyaman. Hal ini dikarenakan 

banyak orang yang menjadi tertarik untuk datang ke hutan tinjomoyo. Hutan tinjomoyo 

menjadi lebih banyak pengunjung karena hutan tinjomoyo sudah direvitalisasi.  

 

3.4. Validitas dan Reliabilitas  

3.4.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pernyataan-pernyataannya mampu mengungkapkan 
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sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung (correlated item-total correlations) dengan nilai r tabel. 

Jika nilai r hitung > r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) dan bernilai positif maka 

pernyataan tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2005). Pengujian validitas dilakukan 

menggunakan 20 data responden sebagai acuan dalam melakukan penyebaran 

kuesioner. Hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

3.4.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Software SPSS 

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha 

(α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai (α) 0,60 (Ghozali, 2005). 

Indikator yang dapat diterima apabila koefisien alpha diatas 0,60. Pengujian reliabilitas 

dilakukan menggunakan 20 data responden sebagai acuan dalam melakukan 

penyebaran kuuesioner. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.1. Hasil Uji Validitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer 2018 

 

 

 

 

 

Indikator Pernyataan r Hitung r Tabel Keterangan 

Daya Tarik Kondisi Alam 0.875 0.444 Valid 

Indah 0.813 0.444 Valid 

Keaslian 0.568 0.444 Valid 

Atraksi 0.736 0.444 Valid 

Kebersihan 0.584 0.444 Valid 

Fasilitas Kondisi Jalan 0.619 0.444 Valid 

Rasa Nyaman 0.472 0.444 Valid 

Kondisi Bangunan 0.560 0.444 Valid 

Jumlah Petugas 0.752 0.444 Valid 

Ketanggapan Petugas 0.747 0.444 Valid 

Petugas tidak bingung 0.548 0.444 Valid 

Tempat parkir aman 0.691 0.444 Valid 

Tempat parkir luas 0.621 0.444 Valid 

Mudah mencari tempat sampah 0.670 0.444 Valid 

Fasilitas baik 0.735 0.444 Valid 

MCK memadai 0.852 0.444 Valid 

MCK bersih 0.681 0.444 Valid 

Infrastruktur Mudah mengakses jaringan 0.746 0.444 Valid 

Terdapat penunjuk jalan 0.815 0.444 Valid 

Kondisi jalan baik 0.696 0.444 Valid 

Tersedia air bersih 0.690 0.444 Valid 

Transportasi Diakses transportasi umum 0.797 0.444 Valid 

Diakses mobil 0.708 0.444 Valid 

Diakses bus 0.704 0.444 Valid 

Diakses roda 2 0.677 0.444 Valid 

Ramah-tamah Ramah 0.937 0.444 Valid 

Sifat terbuka 0.961 0.444 Valid 
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Tabel 3.2. Hasil Uji Reliabitias 

Indikator ralpha rkritis Kriteria 

Daya Tarik 0.751 0.600 Reliabel 

Fasilitas 0.882 0.600 Reliabel 

Infrastruktur 0.696 0.600 Reliabel 

Transportasi 0.667 0.600 Reliabel 

Ramah-Tamah 0.878 0.600 Reliabel 

Sumber: data primer 2018 

 

3.5. Analisis Data 

Data yang telah terkumpul terkait dengan indikator destinasi wisata yaitu : daya 

Tarik, fasilitas, infrastruktur, transportasi dan ramah-tamah di Hutan Tinjomoyo 

Semarang, kemudian akan diolah dan dianalisis dengan deskriptif  kualitatif. Teknik 

pengolahan data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan akan diukur 

menggunakan Skala Ordinal yang menunjukan urutan atau peringkat.  Dalam 

menggunakan pengkuran Skala  Ordinal akan di ukur melalui pernyataan wisatawan 

terhadap setiap indikator pernyataan yang terdapat dalam kuesioner dengan jawaban 

sebagai berikut : 

Tabel 3.3. Skala Ordinal 

Keterangan Kode Skor 

Sangat Setuju SS 4 

Setuju S 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

Sumber: Data Primer 2018 

 

Jawaban yang terkumpul kemudian akan di rata-rata untuk menentukan hasil 

peringkat dari setiap indikator pernyataan yang paling tinggi hingga paling rendah. 

Setiap peringkat dari indikator pernyataan dapat dijadikan rumusan atau rekomendasi 

dalam pengembangan destinasi obyek wisata hutan Tinjomoyo. Kemudian hasil rata-

rata akan dikategorikan menggunakan skala interval untuk menentukan hasil jawaban 
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berdasarkan 4 kategori, yaitu Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju dan  Sangat Tidak 

Setuju dengan menggunakan rumusan : 

Rentang Skala (RS) : 
(𝑚−1)

𝑚
   

RS = 
(4−1)

4
 = 

3

4
 = 0.75 

RS : Rentang Skala 

m : jumlah alternatif jawaban 

 

Berdasarkan hasil di atas, rentang skala dari kategori yang terata-rata akan memiliki 

rentang skala 0.75 setiap kelasnya, maka : 

a. 1,00 – 1,75. Sangat Tidak Setuju 

b. 1,75 – 2,50, Tidak Setuju 

c. 2,51 – 3,25, Setuju 

d. 3,26 – 4,00, Sangat Setuju 

 

 

 

 

 


