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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan yang memiliki nilai, skor, atau 

ukuran yang berbeda untuk unit yang berbeda. Terdapat dua variabel dalam penelitian 

ini, yaitu variabel Content marketing (x) dan variabel Minat berkunjung (y). 

Sedangkan subjek dari penelitian ini adalah viewers dari travel series Jalan Jalan Men 

di Channel youtube MalesBanget.  

 

3.2. Metode Penelitian dan Desain Penelitian 

3.2.1. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif karena hendak 

mengukur variabel variabel dan besaran pengaruh antara variabel yang satu dengan 

yang lainnya, yaitu variabel content marketing dengan variable minat berkunjung. 

Dan dilihat dari jenis variabelnya, penelitian ini akan menggunakan penelitian 

deskriptif dan verifikatif. 

Menurut Sugiyono (2012) penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang 

diteliti melalui data sampel atau populasi yang sebagaimana adanya, tanpa 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dari 

penjelasan tersebut dapat ditegaskan bahwa metode deskriptif dapat digunakan 

untuk meneliti variabel content marketing dan variabel minat berkunjung. 

Sedangkan penelitian verifikatif, menurut Sugiyono (2012), mendefinisikan 

penelitian verifikatif sebagai penelitian yang berfungsi untuk menguji kebenaran 

data yang diperoleh di lapangan yang telah dikumpulkan. Dari penjelasan tersebut 

dapat ditegaskan bahwa metode verifikatif dapat digunakan untuk meneliti hipotesis 

pengaruh antara content marketing terhadap minat berkunjung. 
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3.2.1. Desain Penelitian 
Desain penelitian Ini merupakan desain penelitian kausal karena peneliti akan 

mencari pengaruh variabel independen (Content marketing) terhadap variabel 

dependen (Minat Berkunjung) serta menguji keterkaitan antara variabel-variabel 

yang diteliti. 

3.3. Operasionalisasi Variabel 
Terdapat dua variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu variable 

independen (X) yakni Content marketing dan variabel dependen (Y) yakni Minat 

berkunjung. Operasionalisasi variabel penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala No 

Item 

Content 
marketing 

 
Content 

Marketing 
adalah 
teknik 

pemasaran 
untuk 

menciptaka
n dan 

mendistribu
sikan 

konten yang 
relevan dan 

berharga 
untuk 

menarik, 
memperoleh

, dan 
melibatkan 

target 

Relevansi 

Relevansi isi 
konten Jalan 
Jalan Men 
dengan judul 
konten 

Tingkat 
relevansi isi 
konten Jalan 
Jalan Men 
dengan 
judul konten 

Ordinal 1 

Akurasi 

Kredibilitas 
narasumber 
yang terlibat 
dalam 
produksi 
konten 

Tingkat 
kredibilitas 
informasi 
dalam 
konten Jalan 
Jalan Men 

Ordinal 2 

Bernilai 

Kebermanfa
atan yang 
diperoleh 
audience 

Tingkat 
kebermanfa
atan yang 
didapatkan 
viewers 
setelah 
menonton 
Jalan Jalan 
Men 

Ordinal 3 
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audience 
yang jelas 

dan 
dipahami 
dengan 
tujuan 

mendorong 
tindakan 

pelanggan 
yang 

menguntung
kan 

 
 

Mudah 
Dipahami 

Pemahaman 
Linguistik 
atau bahasa 
pengantar 
dalam 
konten 

Tingkat 
pemahaman 
viewer 
terhadap 
bahasa 
pengantar 
Jalan Jalan 
Men 

Ordinal 4 

Pemahaman 
gaya 
pengantar 
dalam 
konten 

Tingkat 
pemahaman 
viewer 
terhadap 
gaya 
penyampaia
n informasi 
Jalan Jalan 
Men 

Ordinal 5 

Kualitas 
narasi 

Tingkat 
kualitas 
narasi yang 
dibawakan 
oleh host 
Jalan Jalan 
Men 

Ordinal 6 

Mudah 
Ditemukan 

Kemudahan 
audience 
menemukan 
konten video 
Jalan Jalan 
Men 

Tingkat 
kemudahan 
viewers 
dalam 
mengakses 
konten 
video Jalan 
Jalan Men 

Ordinal 7 

Konsisten 

Konsistensi 
channel 
Malesbanget 
dalam 
mengupdate 
video Jalan 
Jalan Men 

Tingkat 
konsistensi 
channel 
Malesbange
t 
mengupload 
series Jalan 
Jalan Men 

Ordinal 8 
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Minat 
Berkunjung 

 
Minat 
adalah 

dorongan, 
yaitu 

rangsangan 
internal 

yang kuat 
yang 

memotivasi 
tindakan, 
dimana 

dorongan 
ini 

dipengaruhi 
oleh 

stimulus 
dan 

perasaan 
positif akan 

produk. 
 
 

Saying 
positive 
things 

about the 
brand 

Keinginan 
viewer untuk 
berkomentar 
positif 
tentang 
destinasi 
wisata 
nusantara 

Tingkat 
keinginan 
viewer 
untuk 
memberikan 
komentar 
positif 
tentang 
destinasi 
wisata 
nusantara 

Ordinal 9 

Keinginan 
viewer untuk 
mereferensik
an destinasi 
wisata 
nusantara 
kepada 
orang lain 

Tingkat 
keinginan 
viewer 
untuk 
mereferensi
kan 
destinasi 
wisata 
nusantara 
kepada 
orang lain 

Ordinal 10 

Purchasin
g 

Intentions 

Keinginan 
viewer untuk 
berkunjung 
ke tempat 
wisata lokal 

Tingkat 
keinginan 
viewers 
untuk 
berkunjung 
ke tempat 
wisata lokal  

Ordinal  
 
 

11 

Paying 
premium 
price for 
the brand 

Preferensi 
viewers 
dalam 
memilih 
tempat 
wisata (lokal 
atau luar 
negeri) 

Tingkat 
keinginan 
viewer 
untuk 
berkunjung 
ke tempat 
wisata lokal 
ketimbang 
wisata luar 
negeri 

Ordinal 12 
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3.4. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua data, yakni data 

sekunder dan data primer.  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari aktivitas penelitian 

(Prajarto: 2010) Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain 

yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian (Prajarto: 2010). Data 

primer dalam penelitian ini didapatkan secara langsung dari objek penelitian dengan 

menyebar kuisoner kepada sampel yang telah ditentukan. Kuisoner tersebut berisi 

pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diadakan. Data sekunder, 

merupakan data yang menunjang penelitian dan didapatkan dari berbagai literatur, 

seperti buku, jurnal, makalah, artikel, dan sebagainya. 

 

Tabel 3.2. Sumber Data Penelitian 

No Data penelitian Jenis data Sumber data 

1 Jumlah pengguna internet 

Indonesia dan global 

Sekunder We are social research 

2 Data statistik wisatawan 

mancanegara dan nusantara 

Sekunder  Laporan kinerja 

kementrian pariwisata 

2016 

3 Data statistik rangking 

pariwisata Indonesia 

terhadap negara lain 

Sekunder  Badan Pusat Statistik 

Sumber: Riset peneliti 

 

3.4.1. Jenis dan Sumber Data  

Sumber instrumen penelitian didapatkan dari data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dari sumber yang telah ada, seperti buku-buku teori, jurnal dan literatur 

sebelumnya. Sumber instrumen tersebut menjadi landasan operasional variabel yang 

ada pada kuesioner penelitian. Operasional variabel terdiri dari dua variabel 
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independen (X) dan satu variabel dependen (Y). Variabel-variabel tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut:  

1. Variabel Independen (variabel bebas)  

Menurut Sugiyono (2014, hlm. 39) variabel independen merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yang 

dilambangkan dalam X. Variabel tersebut adalah Content marketing (X)  

2. Variabel Dependen (variabel terikat)  

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014). Terdapat satu varibel terikat 

(Y) dalam penelitian ini yaitu minat berkunjung. 

 

3.4.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode survey. 

Menurut Sugiyono (2015) metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari 

tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi menyebarkan kuesioner, tes, 

wawancara terstruktur dan sebagainya. 

Penarikan survey akan dilakukan dengan beberapa cara diantaranya: 

1. Melalui kuesioner online 

Menurut Davis (2013), kuesioner online merupakan sebuah teknik survey yang 

diselenggarakan melalui internet. Survey online menuntut 3 komponen, yaitu 

undangan, pengumuman kuesioner, serta pengumpulan data.  

Metode penyebaran kuesioner melalui online dilakukan oleh peneliti melalui 

dua cara. Pertama, menyebarkan link kuesioner online melalui fitur chat yang tersedia 

pada aplikasi youtube. Peneliti melakukan obrolan dengan target orang-orang yang 

sudah berkomentar di video travel series Jalan Jalan Men. Kedua, peneliti 

menyebarkan kuesioner melalui aplikasi chatting seperti LINE dan Whatsapp tetapi 

juga sembari menyebarkan link untuk menonton travel series Jalan Jalan Men di 
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youtube. Metode ini dilakukan peneliti dengan tujuan untuk meraih responden yang 

sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

2. Melalui wawancara langsung dengan responden 

Data yang hanya didapat melalui kuesioner saja tentu kurang bisa bersuara. 

Oleh karena itu, dari sekian banyak sampel penelitian yang mengisi kuesioner, peneliti 

juga akan melakukan wawancara langsung terhadap beberapa responden untuk 

mendapatkan data data lain yang lebih lengkap dan rinci. 

3. Melalui kuesioner tradisional  

Selain melalui kuesioner online, bila memang diperlukan juga akan disiapkan 

kuesioner dalam bentuk lembaran kertas. Kita tidak akan pernah tahu apakah kuesioner 

online bisa sepenuhnya diandalkan atau tidak karena situasi dan kondisi yang tidak bisa 

diduga juga karena kuesioner online dilakukan tanpa pengawasan peneliti. 

 

3.5. Populasi, Sampel Dan Teknik Sampling 

3.5.1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kuantitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2014). 

 Viewers adalah orang sebutan untuk orang yang menonton sebuah video di 

jejaring sosial video youtube. Alasan mengapa dipilih viewers sebagai populasi 

adalah karena viewers mengenterpretasikan penonton video lebih baik daripada 

subscriber.  

Per februari 2018, youtube lewat situs resminya, juga lewat channel youtube 

mereka (youtube creator academy, atau yang sekarang telah berganti nama menjadi 

youtube creators) mengumumkan bahwa mereka memperbaharui algoritma situs 

mereka. Orang yang subscribe pada suatu channel tidak lagi mendapatkan update 

terbaru dari channel yang mereka subscribe. Kini, rekomendasi video yang muncul 

pada halaman depan youtube bergantung pada apa yang pengguna tonton paling 

sering. Teknologi mendeteksi selera pengguna ini merupakan pengembangan dari 
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teknologi besar yang saat ini tengah dikembangkan oleh induk perusahaan mereka, 

Alphabet (google), yakni teknologi artificial intelegent (AI). 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini, menjadikan 

subscriber sebagai subjek penelitian sudah tidak relevan lagi. Orang yang subscribe 

channel MalesBanget belum tentu mereka menonton travel series Jalan Jalan Men. 

Ditambah lagi kita menghadapi fakta bahwa channel MalesBanget bukanlah 

channel yang hanya memproduksi konten travelling saja, melainkan banyak konten 

lain yang berhubungan dengan anak muda zaman sekarang. 

Berdasarkan data yang peneliti rangkum, pada april 2019, jumlah viewer rata 

rata per video travel series Jalan Jalan Men adalah 152.284 views (data diambil dari 

series Jalan Jalan Men tahun 2018 sebanyak 6 episode) 

 

3.5.2. Sampel 
Menurut Sugiyono (2014 hal 149) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi terlalu besar, dan 

peneliti tidak memiliki sumber daya yang mencukupi untuk mempelajari semua 

populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

tersebut. 

Karena jumlah populasi sangat besar (rata rata viewers dari series Jalan Jalan 

Men mencapai 152.284 viewers per video, data diambil peneliti pada series Jalan 

Jalan Men 2018 dan data dihitung tanggal 3 april 2019) maka peneliti akan 

menggunakan sampel sebagai acuan penelitian.  

Untuk mempermudah penentuan sampling maka peneliti menggunakan rumus 

slovin sebagai berikut: 

=
1 +

 

Dimana: 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi  



Sayoga Risdya Prasetyo, 2019 
PENGARUH CONTENT MARKETING TRAVEL SERIES JALAN JALAN MEN TERHADAP MINAT 
BERKUNJUNG WISATAWAN MUDA PADA DESTINASI WISATA NUSANTARA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

e = error (persentase yang dapat ditoleransi dengan ketidaktepatan pengggunaan 

sampel sebagai pengganti populasi) 

Apabila diketahui jumlah viewers travel series Jalan Jalan Men adalah 

598.432 orang, maka dapat dihitung jumlah sampelnya sebagai berikut, 

=
1 +

 

=
152.284 

1 + (152.284 0,01)
 

=
152.284 

1.523,84 
 

n = 99,8 = 100 orang 

 

3.5.3. Teknik sampling 
Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya 

sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan 

memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang 

representatif. (Margono, 2004). Penentuan sampling terbagi menjadi dua yaitu 

probability sampling dan non probability sampling. Probability sampling adalah 

sistem pengambilan sample secara acak atau random sampling. Sedangkan non 

probability sampling adalah sistem pengambilan sample secara tidak acak atau non 

random sampling. Adapun peneliti akan mengambil sample dengan teknik sampling 

non probability sampling. 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode teknik sampling 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sample yang 

menggunakan kriteria yang telah ditetapkan peneliti yang sesuai dengan 

kepentingan penelitian. Metode purposive sampling dipilih karena kriteria sampel 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini harus sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. 

Yaitu responden yang sudah pernah menonton travel series Jalan Jalan Men. 

Kriteria pemilihan sample terbagi menjadi dua, yakni kriteria inklusi dan 

kriteria eksklusi. 
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Kriteria inklusi adalah kriteria sample yang diinginkan oleh peneliti 

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti 

menetapkan kriteria inklusi sample sebagai berikut: 

a. Berusia pada rentang usia 15-34 tahun 

b. Pernah menonton series Jalan Jalan Men 

Kriteria eksklusi adalah kriteria sample khusus yang membuat calon 

responden yang memenuhi kriteria inklusi harus dikeluarkan dari sample. Dalam 

konteks penelitian ini, peneliti menetapkan kriteria ekslusi sample sebagai berikut: 

a. Suka traveling 

b. Tergabung dalam komunitas bertema travelling 

 

3.6. Uji Instrumen Penelitian 

3.6.1. Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2014) validitas menunjukan derajat ketepatan antara data 

yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh 

peneliti. Menurut Azwar (2015) validitas mengacu pada aspek ketepatan dan 

kecermatan hasil pengukuran. Pengukuran sendiri dilakukan untuk mengetahui suatu 

aspek psikologis terdapat dalam seseorang, yang dinyatakan skornya pada instrumen 

pengukuran yang bersangkutan (Azwar, 2015) Menurut Azwar (2015) tipe validitas 

secara tradisional dapat digolongkan dalam tiga kategori besar, yaitu validitas isi 

(content validity), validitas konstrak (construct validity) dan validitas yang berdasar 

kriteria (criterion-related validity). 

Langkah-langkah untuk melakukan uji validitas menurut (Sugiyono : 2014) 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan semua variabel yang akan diukur. Variabel yang akan 

diukur sebaiknya dijabarkan terlebih dahulu sehingga operasionalisasi 

variabel dapat dilakukan. 
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2. Melakukan uji coba pengukur dengan kuesioner yang akan 

disebarluaskan pada sejumlah responden dengan jumlah minimal 

sebanyak 30 orang responden (small sample). 

3. Mempersiapkan tabel tabulasi untuk hasil jawaban kuesioner. 

4. Melakukan uji validitas dengan menghitung nilai korelasi untuk setiap 

item pertanyaan dengan rumus korelasi Pearson Product Moment, yaitu: 

=
∑ − ∑ ∑

√( ∑ − (∑ ) )( ∑ − (∑ )
 

Keterangan: 

r = Nilai korelasi Pearson 

∑   = Jumlah hasil pengamatan variabel X 

∑  = Jumlah hasil pengamatan variabel Y 

∑  = Jumlah hasil kali pengamatan variabel X dan Y 

∑  = Jumlah  dari hasil pengamatan variabel X yang telah dikuadratkan 

∑  = Jumlah  dari hasil pengamatan variabel Y yang telah dikuadratkan 

 

Dalam hal analisis pada item-item pertanyaan apakah valid atau tidak, 

(Sugiyono, 2014) menyatakan bahwa ‘teknik korelasi untuk menentukan validitas item 

ini sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan”. 

Dalam memberikan interpretasi (Sugiyono : 2014) menyatakan pula bahwa 

“item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang 

tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. 

Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah jika r = 0,3”. Jadi 

apabila korelasi antara item pertanyaan dengan skor total kurang dari 0,3 maka item 

pertanyaan dalam variabel tersebut dinyatakan tidak valid. Pada praktiknya, penelitian 

ini menggunakan aplikasi SPSS versi 25 untuk melakukan uji validitas. 
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Tabel 3.3. Hasil uji validitas Variabel X (Content marketing) 

No 

Item 

Butir Pertanyaan rHitung rTabel 5% 

(34) 

Keterangan 

1 Jalan Jalan Men memiliki 

keselarasan antara  judul konten 

dan isi konten 

0.627 0.339 Valid 

2 Saya mempercayai kredibilitas 

narasumber dan informasi yang 

disampaikan dalam travel series 

Jalan Jalan Men 

0.761 0.339 Valid 

3 Saya merasa memperoleh manfaat 

selama menonton travel series 

Jalan Jalan Men 

0.653 0.339 Valid 

4 Saya memahami bahasa pengantar 

yang disampaikan di setiap series 

Jalan Jalan Men yang saya tonton 

0.687 0.339 Valid 

5 Saya memahami gaya 

penyampaian yang disampaikan 

oleh travel series Jalan Jalan Men 

0.807 0.339 Valid 

6 Narasi yang dibawakan oleh host 

Jalan Jalan Men berkualitas 

0.645 0.339 Valid 

7 Jalan Jalan Men adalah travel 

series yang kontennya mudah 

diakses dimanapun dan kapanpun 

0.581 0.339 Valid 

8 Jalan Jalan Men adalah travel 

series yang konsisten 

memproduksi konten video 

travelling 

0.647 0.339 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 
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Berdasarkan Tabel 3.3. maka dapat disimpulkan bahwa setiap pertanyaan 

variabel X yang terdiri dari 8 pertanyaan dinyatakan valid, karena setiap pertanyaan 

memiliki r hitung > r tabel. Oleh karena itu, setiap item pertanyaan tersebut dapat 

dinyatakan  sebagai alat ukur variabel yang akan diteliti. 

 

Tabel 3.4. Hasil uji validitas Variabel Y 

No 

Item 

Butir Pertanyaan rHitung rTabel 5% 

(34) 

Kriteria 

1 Saya tertarik memberikan 

komentar positif seputar destinasi 

wisata nusantara setelah menonton 

travel series Jalan Jalan Men. 

0.746 0.339 Valid 

2 Saya tertarik mereferensikan 

destinasi wisata nusantara kepada 

teman teman saya setelah 

menonton Jalan Jalan Men. 

0.730 0.339 Valid 

3 Saya tertarik untuk berkunjung ke 

tempat wisata lokal setelah 

menonton travel series Jalan Jalan 

Men. 

0.838 0.339 Valid 

4 Saya menjadi lebih tertarik untuk 

berwisata ke tempat wisata lokal 

ketimbang tempat wisata luar 

negeri setelah menonton travel 

series Jalan Jalan Men. 

0.763 0.339 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 
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Berdasarkan Tabel 3.4. maka dapat disimpulkan bahwa setiap pertanyaan 

variabel Y yang terdiri dari empat pertanyaan dinyatakan valid, karena setiap 

pertanyaan memiliki r hitung > r tabel. Oleh karena itu, setiap item pertanyaan tersebut 

dapat dinyatakan  sebagai alat ukur variabel yang akan diteliti. 

 

3.6.1. Uji Realibilitas 

Menurut Malhotra, reliabilitas mengukur sejauh mana skala yang dihasilkan 

menunjukkan hasil yang konsisten jika pengukuran ulang dilakukan (Malhotra : 2005). 

Hasil uji reliabilitas dibandingkan dengan coefficient alpha atau cronbach’s alpha. 

Reliabilitas dapat diukur berdasarkan nilai cronbach’s alpha yang menyatakan bahwa 

jika nilai cronbach’s alpha kurang atau sama dengan 0,6 maka tidak reliable. 

Metode cronbach’s alpha diukur berdasarkan skala cronbach’s alpha nol sampai 

dengan satu (Malhotra : 2005). Jika skala tersebut dikelompokkan ke dalam lima kelas  

dengan range yang sama, maka ukuran cronbach’s alpha dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut: 

 

• Nilai cronbach’s alpha < 0,60  berarti tidak reliable 

• Nilai cronbach’s alpha 0,60 – 0,69 berarti marginal reliabel 

• Nilai cronbach’s alpha 0,70 – 0,79 berarti reliabel 

• Nilai cronbach’s alpha 0,80 – 0,89 berarti sangat reliabel 

• Nilai cronbach’s alpha > 0,90  berarti amat sangat reliable 

 

Uji Realibilitas juga dapat dilakukan menggunakan aplikasi SPSS. Pada 

praktiknya, uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan menggunakan SPSS versi 25. 
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Tabel 3.5. Hasil uji realibilitas variabel X (Content marketing) dan Y (Minat 

Berkunjung) 

Variabel Cronbach 

Alpha 

Cronbach’s Alpha Based 

on Standardized 

Keterangan 

Content marketing 0.830 0.60 Sangat Reliabel 

Minat Berkunjung 0.767 0.60 Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 

 

3.7. Analisis Data 

3.7.1. Analisisis data deskriptif 

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi (Sugiyono : 2009). Dalam penelitian ini, data statistik menggunakan SPSS 

maupun manual dijelaskan dengan teknik analisis deskriptif. 

Analisis deskriptif bertujuan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau menggeneralisasikan. Analisis 

ini digunakan untuk mendeskripsikan skor variabel X dan variabel Y serta 

kedudukannya dengan prosedur sebagai berikut : 

1. Menentukan jumlah skor kontinum (SK) dengan rumus : 

SK = ST x JB x JR 

 Keterangan : 

 SK  = Skor kriterium 

 ST = Skor tertinggi 

 JB = Jumlah butir 

 JR = Jumlah responden 
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2. Membandingkan jumlah skor hasil kuesioner dengan jumlah skor kriterium, 

untuk mencari jumlah skor hasil kuesioner dengan rumus : 

∑ xi = x1 + x2 + x3 + …. + xn 

 Keterangan : 

 ∑  = Jumlah skor hasil kuesioner variabel X 

 x1-xn = Jumlah skor kuesioner masing-masing responden 

3. Membuat daerah kategori kontinuum menjadi lima tingkatan, yaitu sangat tidak 

setuju (STS), tidak setuju (TS), netral (N), setuju (S), dan sangat setuju (SS). 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan kontinuum tertinggi dan terendah 

Tinggi : SK = ST x JB x JR 

Rendah : SK = SR x JB x JR 

Keterangan : 

ST  = Skor tertinggi 

  SR = Skor terendah 

  JB = Jumlah butir 

  JR = Jumlah responden 

2) Menentukan selisih skor continuum dari setiap tingkatan rumus : 

R = 
    

 
 

3) Membuat garis kontinum dan menentukan daerah letak skor hasil 

penelitian. Menentukan presentase letak skor hasil penelitian (rating 

scale) dalam garis kontinum (S/Skor maksimal x 100%). 

 

 

 

Gambar 3. 1. Garis Kontinuum 
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4) Membandingkan skor total tiap variabel dengan parameter diatas untuk 

memperoleh gambaran Content marketing (X) dan variabel Minat 

Berkunjung (Y) 

 

3.7.2 Analisis Data Verifikatif 

Analisis verifikatif yaitu teknik analisis untuk mencari tahu seberapa besar 

pengaruh content marketing Jalan Jalan Men terhadap minat wisatawan muda terhadap 

destinasi wisata nusantara. Teknik analisis verifikatif ini digunakan untuk mengetahui 

hubungan korelatif antar variabel yang dirumuskan dalam hipotesis dan di uji 

pengaruhnya serta signifikansinya. Penelitian ini hanya meneliti dua variabel maka 

teknik analisa yang digunakan adalah analisis korelasi dan regresi linier sederhana. 

Analisis verifikatif dengan menggunakan teknik Likert. 

Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan 

merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Dengan 

skala Likert, variabel dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator 

tersebut akan dijadikan pondasi untuk menyusun item-item instrumen yang dapat 

berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap istrumen memiliki gradasi dari 

sangat positif hingga sangat negatif. Dalam penelitian ini akan digunakan gradasi 

Sangat setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (R), Tidak setuju (TS), dan Sangat tidak 

setuju (STS). 

 

3.7.3. Uji Asumsi Normalitas 

Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi 

normal maka digunakan uji normalitas untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas ini dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal 

P-Plot, uji Chi Square, Skewnes dan Kurtonis atau uji Kolmogorov Smirnov. Analisis 

regresi merupakan bagian dari analisis data statistik parametris. Asumsi utama dalam 

melakukan analisis statistika parametris adalah data yang dianalisis harus terdistribusi 
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normal. Untuk mengetahui apakah data yang dianalisis dalam penelitian ini 

terdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji normalitas. 

 

3.7.4. Analisis Korelasi (R)  

Analisis ini untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen yang diteliti. Menurut Sugiyono (2014), untuk mengetahui kuat 

rendahnya hubungan pengaruh dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  

Tabel 3.3. Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan 

No. Nilai Korelasi 
(R) 

Tingkat Hubungan 

1. 0,00-0,199 Sangat rendah 
2. 0,200-0,399 Rendah 
3. 0,400-0,599 Sedang 
4 0,600-0,799 Kuat 
5. 0,800-1,000 Sangat Kuat 

 Sumber : Sugiyono, 2014 

 

3.7.5. Analisis Regresi Sederhana 

Sugiyono (2014) menyatakan, regresi sederhana didasarkan pada hubungan 

fungsional ataupun kasual satu variabel independen dengan satu variabel dependen, 

dengan persamaan umumnya adalah sebagai berikut : 

Y= +bX 

Keterangan : 

Y = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

 = Harga Y bila X = 0 (harga konstan) 

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan   ataupun             

penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Jika (+) 

maka       terjadi peningkatan dan jika (-) maka terjadi penurunan. 

X = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. 

 

Harga  dihitung dengan rumus : 
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=
∑ (∑  ) ∑ ∑

∑  (∑ )
 

Harga b dihitung dengan rumus : 

=
∑  ∑ ∑

∑  (∑ )
 

X mempengaruhi Y jika perubahan nilai X akan menyebabkan perubahan di Y. 

Artinya, naik turunnya X akan membuat nilai Y juga naik turun dan menyebabkan nilai 

Y bervariasi. Tetapi, nilai Y yang bervariasi tersebut tidak hanya disebabkan oleh X 

saja, namun masih ada faktor lain yang mempengaruhinya. Untuk menghitung 

besarnya pengaruh variabel X terhadap naik turunnya nilai Y dapat dihitung 

menggunakan koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut : 

KD = x 100 % 

Keterangan :  

KD = Koefisien determinasi ;  

= Koefisien korelasi. 

 

3.8. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini, peneliti membuat rancangan sementara atau penetapan 

hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H0: Variabel Content marketing tidak berpengaruh terhadap variabel Minat 

Berkunjung 

H1: Variabel Content marketing berpengaruh terhadap variabel Minat 

Berkunjung 

Berdasarkan statistik dan hipotesis di atas, peneliti menetapkan dua hipotesis 

yang digunakan untuk uji statistik yaitu hipotesis nol (H0) yang diformulasikan untuk 

ditolak dan hipotesis kerja (H1) yang diformulasikan untuk diterima, dengan rumus: 

H0 : r = 0, Content marketing (X) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Minat Berkunjung  (Y) 

H1 : r ≠ 0, Content marketing (X) memiliki pengaruh signifikan terhadap Minat 

Berkunjung  (Y) 
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 Untuk mengetahui ditolak atau tidaknya dapat dinyatakan dengan kriteria 

sebagai berikut, 

 

Jika >  H0 ditolak; H1 diterima. 

Jika <  H0 diterima; H1 ditolak. 

 

Hipotesis dalam penelitian ini di uji agar dapat diterima dengan rumus uji t 

sebagai berikut : 

 

=
√ − 2

√1 −
 

 

Keterangan : 

t = Statistik uji korelasi 

r = koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

n = Banyaknya sampel dalam penelitian 
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