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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek dan Subjek 

Objek dalam penelitian ini adalah Agrowisata Kaligua Desa Pandansari, Kecamatan 

Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Subjek penelitian adalah wisatawan 

pengunjung Agrowisata Kaligua Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten 

Brebes, Jawa Tengah. 

B. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Dalam 

penelitian ini kriteria yang digunakan sebagai sampel adalah:  

a. Responden sudah pernah berkunjung ke Agrowisata Kaligua minimal 2 kali. Responden 

yang pernah berkunjung 2 kali diharapkan pengunjung sudah memiliki pengalaman 

terhadap Agrowisata Kaligua. 

b. Berumur di atas 17 tahun. Dipilihnya responden usia di atas 17 tahun  karena pada usia 

ini dianggap seseorang telah dapat mengambil keputusan sendiri dalam memilih lokasi 

wisata. 

Ukuran sampel dalam penelitian ini ditentukan secara justifikasi pribadi, yaitu 

sebanyak 100 orang pengunjung Agrowisata Kaligua. Hal ini didasarkan pada pendapat 

Jogiyanto (2005) bahwa ukuran sampel lebih dari 30 adalah tepat untuk kebanyakan 

penelitian, sehingga jika peneliti mengambil sampel 100 sudah memenuhi dari ukuran 

minimal 
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C. Jenis Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang 

diperoleh secara langsung dari responden yang dijadikan sampel penelitian. Data primer 

dalam penelitian ini berupa jawaban responden atas pertanyaan yang terkait dengan 

variabel-variabel yang diteliti yaitu experiential marketing dan keputusan wisatawan 

mengunjungi kembali objek wisata yang dibagikan kepada responden. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam hal ini 

kuesioner disebarkan pada pengunjung Agrowisata Kaligua. 

E. Definisi Operasional 

a.  Variabel terikat 

Keputusan pembelian adalah segala sesuatu yang dikerjakan konsumen untuk 

membeli, membuang dan menggunakan produk dan jasa. Kotler (2005) 

Variabel terikat yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam penelitian ini adalah 

keputusan wisatawan mengunjungi kembali objek wisata. Keputusan wisatawan 

mengunjungi kembali dapat diukur dengan indikator: 

a)  Merencanakan datang kembali ke Agrowisata Kaligua saat hari libur  bersama teman 

kerja 

b)  Mengajak keluarga datang ke Agrowisata Kaligua saat libur setelah lebaran  

c) Keinginan untuk kembali melakukan kegiatan wisata di Agrowisata Kaligua 

d) Datang kembali ke Agrowisata Kaligua saat musim panen petik teh  
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b. Variabel bebas 

Variabel bebas atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Sense  

Sense Experience merupakan pengalaman konsumen yang berkaitan dengan panca 

indera melalui penglihatan, suara, peraba, pengecap dan bau (Natasha dan Kristanti, 

2013). Sense experience dapat diukur dengan indikator:   

a) Menyaksikan pemandangan alam yang indah di Agrowisata Kaligua 

b) Merasakan kesejukan udara di Agrowisata Kaligua 

c) Menikmati suasana dingin di Agrowisata Kaligua  

d) Menikmati kesunyian di sekitar Agrowisata Kaligua 

e) Menikmati teh hitam khas Agrowisata Kaligua  

2) Feel 

Feel Experience merupakan perasaan yang paling dalam dan emosi pelanggan (Rini, 

2009). Feel experience, dapat diukur dengan indikator:  

a) Perasaan senang ketika berada di Agrowisata Kaligua 

b) Perasaan nyaman ketika berada di Agrowisata Kaligua 

c) Perasaan tenang ketika berada di Agrowisata Kaligua 

d) Perasaan gembira setelah menikmati keindahan alam di Agrowisata Kaligua 

 

3) Think  
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Think experience mendorong konsumen berfikir kreatif sehingga dapat menghasilkan 

evaluasi kembali (Natasha dan Kristanti, 2013). Think experience, dapat diukur dengan 

indikator:  

a)  Keindahan alam sekitar Agrowisata Kaligua membuat saya berpikir akan kebesaran 

Tuhan 

b) Keunikan Goa jepang yang dibangun diatas bukit teh membuat saya kagum dengan 

kontruksi goa yang kokoh walau usianya lebih dari satu abad 

c)  Keunikan Telaga Ranjeng terdapat banyak ikan ukuran besar dan dipercaya 

jumlahnya tidak pernah berkurang membuat saya berpikir akan kebesaran Tuhan 

d)   Kesegaran mata air yang terdapat di Agrowisata Kaligua dipercaya akan membuat 

awet muda  

4) Act 

Act experience merupakan pengalaman konsumen tercipta melalui hubungan dengan 

tubuh secara fisik, pola perilaku, dan gaya hidup jangka panjang serta pengalaman yang 

terjadi dari interaksi dengan orang lain (Natasha dan Kristanti, 2013). Act experience, 

dapat diukur dengan indikator: 

a) Keliling wisata dengan menggunakan jasa transportasi kuda  

b) Mengikuti permainan outbond yang difasilitasi  pihak Agrowisata Kaligua 

c) Ikut memetik teh bersama sama saat musim panen petik teh 

5) Relate 

Relate experience menghubungkan konsumen dengan budaya dan lingkungan sosial 

(Natasha dan Kristanti, 2013). Relate experience, dapat diukur dengan indikator: 

a) Menikmati kuliner dikantin yang disediakan Agrowisata Kaligua 
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b) Ditemani pemandu masuk ke  dalam Goa Jepang di Agrowisata Kaligua 

c) Cerita pemandu tentang adanya mitos di Telaga Renjeng   

F. Indikator Variabel Penelitian  

 Adapun ringkasan indikator variabel penelitian disajikan pada Tabel 3.1, adapun definisi 

operasinal variabel penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Indikator Variabel Penelitian 

 

Variabel 
Dimensi 

Variabel 
Indikator 

Experiental 

Marketing (X) 

Sense (X1) a) Pemandangan indah di sekitar 

Agrowisata Kaligua 

b) Kesejukan udara di Agrowisata 

Kaligua 

c) Udara dingin di Agrowisata 

Kaligua  

d) Kesunyian di Agrowisata aligua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feel (X2) a) Perasaan senang ketika berada 

di Agrowisata Kaligua 

b) Perasaan nyaman ketika berada 

di Agrowisata Kaligua 

c) Perasaan nyaman ketika berada 

di Agrowisata Kaligua 

d) Perasaan gembira setelah 

menikmati keindahan alam di 

Agrowisata Kaligua  

 

Think (X3) a) Keindahan alam sekitar 

Agrowisata Kaligua membuat 

saya berpikir akan kebesaran 

Tuhan 

b) Keunikan Goa Jepang yang 

dibangun diatas bukit kebun teh 

membuat saya kagum dengan 

konstruksi goa yang kokoh 

walau usianya lebih dari satu 

abad 

c) Keunikan Telaga Renjeng yang 

penuhi ikan ikan berukuran 
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Variabel 
Dimensi 

Variabel 
Indikator 

besar dan dipercaya jumlah 

tidak pernah berkurang 

membuat saya berpikir akan 

kebesaran Tuhan 

d) Kesegaran mata air yang 

terdapat di Agrowisata Kaligua 

dipercaya berkhasiat membuat 

awet muda 

Act (X3) a) Keliling wisata menggunakan 

jasa transportasi kuda  

b) Mengikuti permainan outbond  

yang di selenggarakan pihak 

kaligua 

c) Ikut memetik teh bersama sama 

saat musim panen petik the 

Relate (X4) a) Menikmati kuliner di kantin 

yang telah disediakan pihak 

Agrowisata Kaligua 

b) Masuk kedalam Goa jepang 

ditemani pemandu Agrowisata 

Kaligua 

c) Cerita pemandu tentang adanya 

mitos di Telaga renjeng 

 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

 a) Merencanakan datang kembali 

saat hari libur bersama teman 

kerja 

b) Mengajak keluarga 

mengunjungi Agrowisata 

kaligua saat hari libur setelah 

lebaran 

c) Keinginan untuk kembali 

melakukan kegiatan wisata di 

Agrowisata Kaligua 

d) Datang kembali ke Agrowisata 

Kaligua pada saat musim petik 

teh. 
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G. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

Setelah kuesioner disusun, maka selanjutnya dilakukan pengujian validitas dan 

reliabilitas untuk menguji indikator-indikator pertanyaan pada kuesioner. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas berkaitan dengan ketepatan dan alat ukur. Instrument dikatakan valid apabila 

instrument tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah pengujian validitas konstruksi (construct validy). 

Menurut Sugiyono (2011), Instrumen mempunyai validitas konstruk jika indikator yang 

dikembangkan dalam instrumen pengukur merupakan bagian dari variabel yang ingin diukur 

berdasarkan defenisi operasional yang dikemukakan dan untuk menguji validitas konstruksi, 

menggunakan teori yang relevan melalui pendapat dari para ahli.  Uji validitas dilakukan 

dengan menggunakan metode korelasi Pearson product moment dengan derajat kesalahan 

yang ditoleransi sebesar α = 5%. Jika nilai signifikan yang diperoleh dari tiap indikator < 

0,05, maka dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas merupakan pengujian yang menunjukan sejauh mana stabilitas dan 

konsitensi dari alat pengukur yang kita gunakan, sehingga memberikan hasil yang relatif 

konsisten jika pengukuran tersebut diulangi. Suatu variabel dikatakan reliable jika 

memberikan niali Cronbach Alpha > 0,60 (Sugiyono, 2011). 

Pengujian reliabilitas instrumen pada penelitian ini dilakukan secara seimbang 

(equivalence reliability). Pengujian reliabilitas secara seimbang adalah pengujian 

berdasarkan kesetaraan keandalan akan menggunakan dua atau lebih instrumen untuk 
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mengukur konsep yang sama pada tingkat kesulitas yang sama. Reliabilitas atau tidaknya 

pengujian akan ditentukan dari hubungan dua atau lebih skor instrumen, atau lebih dikenal 

dengan hubungan antara variabel bebas (independen variable) dengan variabel 

terikat (dependen variable). 

H. Uji Hipotesis dan Analisis Data  

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

  Regresi linear berganda adalah analisis regresi antara satu variabel terikat dan dua atau 

lebih variabel bebas (Ghozali, 2006). Analisis regresi berganda untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh experiential marketing terhadap keputusan wisatawan mengunjungi 

kembali Agrowisata Kaligua. Analisis regresi linear berganda diolah menggunakan program 

software IBM SPSS Statistic 16.0, maka besarnya pengaruh experiential marketing terhadap 

keputusan wisatawan mengunjungi kembali Agrowisata Kaligua akan diketahui.  

 Adapun model persamaan regresi linear berganda tersebut adalah Sugiyono (2011). 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 +b5X5 + ℮ 

Keterangan:  

Y = Keputusan Wisatawan Mengunjungi Kembali  

a = Nilai Konstanta  

b1- b5 = Koefisien regresi  

X1 = Variabel sense 

X2 = Variabel feel 

X3 = Variabel think 

X4 = Variabel act 
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X5 = Variabel relate 

e = error 

2. Uji t (Uji Parsial)  

Pembuktian hipotesis secara parsial dilakukan dengan Uji t yaitu uji yang digunakan 

untuk menguji kebermaknaan koefisien regresi secara parsial diantara variabel terikat 

terhadap variabel bebas (Ghozali, 2005). Adapun langkah-langkah dalam pengujian secara 

parsial adalah sebagai berikut (Ghozali, 2005): 

Menentukan Hipotesis 

Ho : b1 = 0  

Artinya, semua variabel independent bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependent. 

H1 : b1 ≠ 0 

Artinya, semua variabel independent merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependent. 

 

3. Uji Koefisien Determinan (R
2
) 

Uji koefisien determinan (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen, Ghozali (2005). Nilai R
2 

yang semakin 

mendekati 1, berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen 

 

 

 

 


