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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Salah satu unsur terpenting dalam sebuah penelitian adalah adanya metode 

penelitian. Ketepatan penggunaan metode penelitian memberikan menjadi aspek 

yang penting untuk dasar pemecahan masalah sehingga hasil penelitian dapat 

diterima secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Di dalam suatu penelitian sangat diperlukan adanya suatu metode yang akan 

dipergunakam untuk mempermudah dan melancarkan dalam pelaksanaan 

penelitian.  

 

3.1 OBYEK DAN LOKASI PENELITIAN 

Obyek dan lokasi penelitian ini dilakukan kepada pihak-pihak terkait 

dengan Candi Gedong Songo, oleh karena itu penelitian dilakukan pada : 

1. Wisatawan domestik yang berkunjung ke kawasan Candi Gedong 

Songo di Dusun Darung, Desa Candi, Kecamatan Ambarawa, 

Kabupaten Semarang. 

2. Asosiasi Biro Perjalanan (Association of the Indonesia Tours and 

Travel – Asita) Semarang dan Perhimpunan Hotel dan Restaurant 

Indonesia (PHRI) Kabupaten Semarang di Jl. Raya Bandungan – 

Sumowono, Ambarawa 50651. 

3. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Semarang di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 53 A Ungaran dan Dinas 
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Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah di Jl. Madukoro 

Blok AABB Semarang. 

 

3.2 POPULASI DAN SAMPLING 

3.2.1 Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal 

yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006:121). Populasi dalam penelitian 

ini adalah wisatawan domestik yang berkunjung ke kawasan Candi Gedong 

Songo, Asosiasi di Semarang dan Kabupaten Semarang serta Pemerintah 

Kabupaten Semarang. 

3.2.2 Sampling 

Sampel merupakan sebagian dari populasi (Sekaran, 2006:123). 

Menurut Hartono (2004:73), proses pengambilan sampel merupakan proses 

yang penting. Proses pengambilan sampel harus dapat menghasilkan sampel 

yang akurat dan tepat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan Simple Random dan Purposive Sampling yang digunakan 

untuk wisatawan yang berkunjung di kawasan Candi Gedong Songo. Simple 

Random Sampling adalah pengambilan sampel secara langsung dari 

populasinya secara random (Hartono, 2004:76). Sedangkan Purposive 

Sampling merupakan pengambilan sampel dari populasi berdasarkan suatu 

kriteria tertentu (Hartono, 2004:79) dimana kriteria wisatawan tersebut adalah 

yang sedang berkunjung di Kawasan Candi Gedong Songo dan sudah pernah 

berkunjung minimal sebanyak 2 kali. 
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Dalam penelitian ini, penentuan jumlah sampel (menggunakan Simple 

Random Sampling) yang dibutuhkan ditentukan dengan menggunakan rumus 

Slovin sebagai berikut  

                                                            n = N / (1+N e²)   

dengan keterangan sebagai berikut : 

  n : ukuran sampel 

  N : ukuran populasi 

 e  : persen kesalahan yang ditolerir (dalam penelitian ini, oleransi 

    terhadap kesalahan adalah 10 %) 

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

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

n = 164907 / (1+164907 x 0,1²) 

   = 164907 / 1650,07 

   = 99,9394 

Dengan penggenapan keatas maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 

100 wisatawan domestik yang berkunjung ke kawasan Candi Gedong Songo. 

Sedangkan untuk penelitian terhadap asosiasi di Semarang dan Kabupaten 

Semarang serta Pemerintah di Kabupaten Semarang menggunakan teknik 

survey yang mampu mewakili populasi, survey yang dilakukan terhadap 

populasi dinamakan sensus (Sekaran, 2006:66) 
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3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.3.1 Sumber dan Jenis Data 

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder. Menurut Sekaran (2006:61), data primer 

adalah data yang diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya 

untuk menemukan solusi atau masalah yang diteliti, dalam penelitian ini data 

primer diperoleh langsung dari wisatawan domestik yang berkunjung ke 

kawasan Candi Gedong Songo, ketua asosiasi serta pemerintahan Jawa 

Tengah dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Semarang. Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan 

oleh para peneliti, data yang diterbitkan dalam jurnal statistiknya dan lainnya, 

dan informasi yang tersedia dari sumber publikasi atau nonpublikasi entah di 

dalam atau luar organisasi, semua yang dapat berguna bagi peneliti, dimana 

dalam penelitian ini data sekunder berupa data tour agent serta hotel dan 

restaurant yang diperoleh dari setiap asosiasi dan Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisataan (RIPP) yang diperoleh dari Pemerintahan Jawa 

Tengah. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 

cara yaitu : 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang telah 

dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya 
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dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas (Sekaran, 

2006:82). Kuesioner tersebut dibagikan kepada wisatawan 

domestik yang berkunjung ke kawasan Candi Gedong Songo untuk 

memperoleh suatu data.  

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh 

informasi mengenai isu yang diteliti (Sekaran, 2006:67). 

Wawancara ini ditujukan kepada ketua asosiasi serta Pemerintahan 

Jawa Tengah dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Semarang. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dapat berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, foto. Dimana data 

diperoleh dari ketua asosiasi dan Pemerintahan Jawa Tengah serta 

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Semarang.  

3.3.3 Deskripsi Kegiatan Pengumpulan Data 

Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan di 

obyek wisata Candi Gedong Songo dilakukan selama 1 bulan, yaitu dari 

bulan akhir November sampai akhir Desember. 

- Penyebaran kuesioner  I : Sabtu, 24 November 2012 pukul 10.00 – 

12.30 membagikan kuesioner sebanyak 20 kuesioner. 



44 

 

- Penyebaran kuesioner II : Sabtu, 1 Desember 2012 pukul 10.00 – 

13.00 membagikan kuesioner sebanyak 27 kuesioner. 

- Penyebaran kuesioner III : Sabtu, 15 Desember 2012 pukul 09.30 – 

14.00 membagikan kuesioner sebanyak 33 kuesioner. 

- Penyebaran kuesioner IV : Sabtu, 22 Desember 2012 pukul 10.00 – 

14.00 membagikan kuesioner sebanyak 20 kuesioner. 

3.3.4 Skala Variabel Penilaian 

Adapun Skala Variabel Penilaian pada hasil data primer yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Kolom SS pada Kuesioner bernilai 5 poin. 

b. Kolom S pada kuesioner bernilai 4 poin. 

c. Kolom N pada kuesioner bernilai 3 poin. 

d. Kolom TS pada kuesioner bernilai 2 poin. 

e. Kolom STS pada kuesioner bernilai 1 poin 

 

3.4 TEKNIK ANALISIS DATA 

Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan 

content analysis. 

1. Deskriptif  

Deskriptif merupakan suatu teknik analisis data yang 

menggambarkan suatu hal mengenai marketing mix tourism di kawasan 

Candi Gedong Songo yang berhubungan dengan product, price, place, 

promotion dan people yang sulit diukur dengan angka. 
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Hasil jawaban kuesioner yang bersifat scoring harus diolah dengan 

menghitung rentang skala untuk menentukan kategori tiap-tiap indikator. 

Rumusnya adalah : 

RS = n(nilai terbesar – nilai terkecil) 
      m 

Keterangan : 

RS : Rentang Skala 

n : Jumlah Responden 

m : Jumlah Kategori 

Skala untuk penilaian frekuensi per aspek pada total jawaban responden : 

RS = 100(5-1) = 400 = 133,33 
   3  3 

Berikut ini merupakan pembagian skor untuk kategori hasil analisa 

mengenai 5P (Product, price, place, promotion, people) 

Tabel 3.1 Kategori Hasil Analisis 

No Skor Kategori Keterangan 

1 100 – 233,33 Kurang / tidak baik Hasil analisis tidak 

baik 

2 234,33 – 367,33  Baik Hasil analisis baik 

3 368,33 – 500  Sangat baik Hasil analisis sangat 

baik 

 
2. Content Analysis 

Content Analysis merupakan teknik penelitian untuk deskripsi 

objektif, sistematis, dan kuantitatif dari isi nyata dari komunikasi 

(Berelson, 1952 dalam Bryman, 2001:18). 



46 

 

Tahap-tahap dari Content Analysis dari Neuendorf (2002) adalah 

sebagai berikut : 

1. Theory and Rationalepotik 

Menentukan topic yang akan diuji dan tujuan. Apakah terdapat 

teori yang pasti/persepsi yang menunjukkan bahwa pesan ini 

penting untuk dipelajari 

2. Conceptualizations 

Merupakan variable apa yang akan digunakan dan bagaimana 

mengartikan konsep studi 

3. Operationalizations 

Tindakan harus sesuai dengan konsep (Internal Validity) 

4. Coding 

Pengkodean atau pemberian nomor secara urut pada variable. Ada 

dua cara, yaitu dengan cara manual dan computer. 

Cara manual : 

Codebook (semua variable dijelaskan) 

Codingform 

Cara computer : 

Dengan teks komputer content analysis. Tetap membutuhkan kode 

buku penjelasan dari penjelasan dari kamus dan metode terapan 
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5. Sampling 

Merupakan sensus dari sisi yang mungkin. Meliputi bagaimana 

cara mengambil sampel acak yang terjadi dalam periode waktu, 

pernyataan, dll 

6. Training and Pilot Reability 

Pada saat pelatihan, pemecah kode bekerja bersama memecahkan 

bagaimana mereka dapat setuju pada variable yang dikodekan 

kemudian dalam tes pengkodean independen, mencatat reability 

pada masing-masing variable. Dalam masing-masing tingktkan, 

revisi dari kode buku sangat diperlukan 

7. Final Reliability 

Menghitung reliability yang muncul untuk setiap variabel 

8. Tabulation and Reporting 

Melihat bermacam-macam contoh dari hasil Content Analysis 

untuk melihat ke arah mana hasil itu dapat dilaporkan. Tampilan 

dan statistic mungkin dapat dilaporkan kedalam satu variable 

dalam satu waktu, atau variable mungkin dapat ditabulasikan 

silang dalam cara yang berbeda (bivariate and multivariate 

tekhnik). Dalam jangka waktu yang lama, hubungan antara 

variable, content analysis dan perlakuan-perlakuan lain mungkin 

dapat dapat menciptakan kriteria-kriteria dan susunan validitas. 
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