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BAB III 

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1   Objek Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu manajemen pemasaran. 

Adapun objek peneltian terdiri dari dua variabel yaitu variabel X, dan variabel Y. 

Menurut Hatch dan Farhady (1981) dalam  Sugiyono (2011:38), “Variabel dapat 

didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai “variasi” 

antara satu orang dengan yang lain atau antara satu objek dengan objek yang 

lain”. Sedangkan Kerlinger (1973) dalam Sugiyono (2011:38) berpendapat 

bahwa, “Variabel adalah konstruk (constructs) atau sifat yang akan dipelajari”. 

Hal serupa diutarakan oleh Suwarno (2005:1-2) dalam Riduwan dan Sunarto 

(2011:8) bahwa, “Variabel adalah karakteristik yang dapat diamati dari suatu 

(objek), dan mampu memberikan bermacam-macam nilai atau beberapa 

kategori”. 

 Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut, maka peneliti dapat 

mengetahui bahwa variabel merupakan atribut, sifat, dan karakteristik dari suatu 

objek yang bervariasi, dapat diamati, dipelajari dan memiliki bermacam-macam 

nilai. 

 Menurut Sugiyono (2011:39), variabel independen atau variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel dependen 

(terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas. 
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 Penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh citra destinasi 

pariwisata Kabupten Belitung terhadap perilaku pasca berkunjung wisnus. 

Adapun yang menjadi objek penelitian sebagai variabel bebas (X) adalah  citra 

destinasi yang terdiri dari cognitive image (X1), unique image (X2), dan affective 

image (X3). Sedangkan perilaku pasca berkunjung sebagai variabel terikat (Y) 

yang terdiri dari post-visit satisfaction (Y1), post visit actions (Y2), dan post-visit 

uses (Y3).  

 Unit analisis dalam penelitian ini adalah wisnus yang berkunjung ke 

destinasi pariwisata Kabupaten  Belitung termasuk yang berkunjung ke beberapa 

pulau kecil di sekitar Kabupaten Belitung dalam aktivitas island hopping. 

Dipilihnya Kabupaten Belitung sebai tempat penelitian karena berdasarkan data 

kunjungan wisatawan yang diperoleh dari pihak Disbudpar Kabupaten Belitung, 

menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun terus mengalami 

peningkatan terutama pada tahun 2011 yang naik sebesar 66,12%. Sedangkan 

pada tahun 2012 jumlah kunjungan wisatawan meningkat sebesar 33,04%. Yang 

menjadi alasan mendasar dipilihnya Kabupaten Belitung sebagai objek penelitian 

adalah peneliti ingin mengetahui apakah meningkatnya jumlah kunjungan 

wisatawan disebabkan adanya pengaruh citra destinasi terhadap perilaku pasca 

berkunjung wisatawan ke Kabupaten Belitung. 

 

3.2  Metode Penelitian 

3.2.1  Jenis dan Metode yang Digunakan 

 Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian 

deskriptif dan verifikatif. Metode ini menggambarkan objek penelitian 

berdasarkan fakta yang ada dan sedang berlangsung, dengan cara 
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mengumpulkan, menyusun, dan menjelaskan data yang diperlukan untuk 

kemudian di analisis sesuai teori yang ada. 

 Sugiyono (2011:35) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik 

hanya satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). Jadi dalam 

penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang 

lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain. 

 Penelitian deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

gambaran mengenai citra destinasi pariwisata kabupaten Belitung dan gambaran 

mengenai perilaku pasca berkunjung wisatawan. 

Sedangkan penelitian verifikatif atau penelitian komparatif dalam 

Sugiyono (2011:36) adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu 

variable atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau oada waktu 

yang berbeda”.   

Penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu 

hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan, di mana 

dalam penelitian ini akan diuji apakah program yang dilakukan Disbudpar 

Kabupaten Belitung untuk meningkatkan citra destinasi pariwisata Kabupaten 

Belitung dapat berpengaruh terhadap perilaku pasca berkunjung wisnus. 

Berdasarkan sifat penelitiannya, maka metode penelitian yang akan 

digunakan adalah metode deskriptif survei dan explanatory survey yang menurut 

Kerlinger (Sugiyono, 2008:7), bahwa metode survei yaitu: 

Metode penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, 
tetapi data yang dipelajari adalah data-data dari sampel yang diambil dari 
populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, 
dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. 
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Metode penelitian dibuat untuk memudahkan peneliti untuk membuat 

suatu kesimpulan. Dari metode yang digunakan ini informasi dari sebagian 

populasi dikumpulkan langsung dari tempat kejadian secara empirik dengan 

tujuan untuk mengetahui pendapat dari sebagian populasi terhadap objek yang 

sedang diteliti. 

 Penelitian ini dilakukan pada kurun waktu kurang dari satu tahun yaitu 

mulai dari akhir bulan januari 2012 sampai dengan awal desember 2012 maka 

metode yang digunakan adalah cross sectional method. Menurut Umar (2007:45) 

cross section method yaitu, “metode penelitian dengan cara memperbaiki objek 

dalam kurun waktu tertentu/tidak berkesinambungan dalam jangka waktu 

panjang”. 

 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini dioperasionalisasikan dalam dua 

variabel utama yaitu Variabel bebas (X) adalah citra destinasi yang terdiri dari 

cognitive image, unique image, affective image. Sedangkan variabel terikat yaitu 

perilaku pasca berkunjung yang terdiri dari post-visit satisfaction, post-visit action, 

post-visit uses. 

Menurut Ulber Silalahi (2009:201) mengungkapkan bahwa, 

“Operasionalisasi variabel merupakan kegiatan mengurai variabel menjadi 

sejumlah variabel operasional atau variabel empiris (indikator, item) yang 

menunjuk langsung pada hal-hal yang dapat diamati atau diukur”. 

Secara lebih rinci operasionalisasi masing-masing variabel tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut:   
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TABEL 3.1 
OPERASIONALISASI VARIABEL 

Variabel / Sub 
Variabel 

Konsep Variabel dan Sub 
Variabel 

Indikator Ukuran Skala No. Item 

Citra Destinasi 
(X) 

Citra destinasi adalah 
persepsi tentang tempat 
tersebut tercermin oleh 
asosiasi diselenggarakan di 
memori wisata. 
 Hailin Qu., et.al  (2010:1) 

  

 

 

Cognitive 
Image (X1) 

 

Komponen fakta dan 
informasi (pengetahuan) dan 
keyakinan seseorang tentang 
suatu objek. 
 Baloglu & Brinberg, 
1997; Gartner, 1993; 
Walmsley & Jenkins, 1993; 
Ward & Russel, 1981 dalam 
Hailin Qu., et.al  (2010:4) 

- Environment and 
Infrastructure 

 Tingkat kualitas Bandara 

 Tingkat kualitas jalan raya 

 Tingkat kemudahan akses menuju objek 
wisata 

 Tingkat keamanan 

 Tingkat kebersihan lingkungan 

 Tingkat kualitas fasilitas umum di objek 
wisata 

 Tingkat ketersediaan  transportasi 
umum 

 Tingkat kualitas hotel 

 Tingkat kualitas restoran 

 
 

III.1.1 

III.1.2 

III.1.3 

 

III.1.4 

III.1.5 

III.1.6 

 

III.1.7 

 

III.1.8 

III.1.9 

  - Touristic 
Attractions 

 Tingkat kemenarikan atraksi wisata 

 Tingkat kemenarikan bentang alam 
sebagai destinasi wisata 

 

III.1.10 

III.1.11 

   
- Entertainment / 

outdoor activities 

 Tingkat kesan wisatawan terhadap 
event wisata 

 Tingkat kesan wisatawan terhadap 
akitivitas Island Hopping 

 Tingkat kesan wisatawan terhadap 

Ordinal 
Scale 

 III.1.12 

 

III.1.13 

 
III.1.14 
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Variabel / Sub 
Variabel 

Konsep Variabel dan Sub 
Variabel 

Indikator Ukuran Skala No. Item 

aktivitas water sports seperti Snorkeling, 
Diving, Kayaking 

  - Quality of 
experiences 

 Tingkat kualitas pengalaman yang 
didapat selama berkunjung 

 III.1.15 

Unique Image 
(X2) 

Perbedaan sebuah destinasi 
dari destinasi pesaing. 
Morrison & Anderson, 2002 
dalam Hailin Qu., et.al  
(2010:2) 

- Natural 
Environment 

 Tingkat keunikan pemandangan di 
destinasi  wisata 

 Tingkat keunikan bentang alam di 
destinasi wisata 

 

III.1.16 

 

III.1.17 

 

 

  - Local Attractions  Tingkat  keunikan tarian daerah 

 Tingkat keunikan kesenian daerah 

 Tingkat keunikan bahasa daerah 

 Tingkat keunikan kuliner  khas Belitung 

 Tingkat keunikan souvenir khas Belitung 

Ordinal 
Scale 

III.1.18 

III.1.19 

III.1.20 

III.1.21 

III.1.22 

Affective Image 
(X3) 

Evaluasi mengenai perasaan 
tentang suatu objek. 
Baloglu & Brinberg, 
1997; Gartner, 1993; 
Walmsley & Jenkins, 1993; 
Ward & Russel, 
 1981 dalam Hailin Qu., et.al  
(2010:3) 

- Relaxing  Tingkat kenyamanan ketika berwisata di 
Belitung 

 Tingkat kenyamanan dengan 
lingkungan alam Belitung 

 Tingkat kenyamanan dengan cuaca di 
Belitung 

 

III.1.23 

 
III.1.24 

 
III.1.25 

  - Exciting  Tingkat  besarnya semangat untuk 
berkunjung ke Belitung 

 Tingkat kesenangan untuk berwisata ke 
Belitung 

Ordinal 
Scale 

III.1.26 

 
III.1.27 

Perilaku Pasca 
Berkunjung (Y) 

Setelah pembelian, konsumen 
mungkin mengalami disonansi 
dari memperhatikan fitur 
meresahkan tertentu atau 
mendengar hal-hal baik 
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Variabel / Sub 
Variabel 

Konsep Variabel dan Sub 
Variabel 

Indikator Ukuran Skala No. Item 

tentang merek lain dan akan 
waspada terhadap informasi 
yang mendukung nya atau 
keputusannya. Komunikasi 
pemasaran harus memasok 
keyakinan dan evaluasi yang 
memperkuat pilihan konsumen 
dan membantu dia merasa 
baik tentang merek. 
Kotler dan Keller (2012:172) 

Post-visit 
Satisfaction  
(Y1) 

Jika apa yang didapat tidak 
memenuhi harapan, 
konsumen kecewa, jika 
memenuhi harapan, 
konsumen merasa puas, jika 
melebihi harapan, konsumen 
sangat senang. Perasaan ini 
membuat perbedaan dalam 
kepuasan pelanggan pasca 
pembelian apakah mereka 
akan membeli produk lagi dan 
berbicara positif atau tidak 
baik tentang hal itu kepada 
orang lain. Semakin besar 
kesenjangan antara harapan 
dan kinerja, semakin besar 
ketidakpuasan. 
Modifikasi dari Kotler dan 
Keller (2012:172) 

- Kepuasan 
terhadap 
Destinasi 
Belitung 

- Kepuasan 
terhadap 
akomodasi 

- Kepuasan 
terhadap atraksi 
wisata budaya 

- Kepuasan atraksi 
wisata alam 

- Kepuasan 
terhadap kuliner 
khas 

- Kepuasan 
terhadap sarana 
transportasi lokal 
yang digunakan 

 Tingkat kepuasan terhadap Destinasi 
Belitung 

 
 

 Tingkat kepuasan terhadap akomodasi 
 
 

 Tingkat kepuasan terhadap atraksi 
wisata budaya 

 

 Tingkat kepuasan terhadap atraksi 
wisata alam 

 Tingkat kepuasan terhadap kuliner khas 
Belitung 

 Tingkat kepuasan terhadap sarana 
transportasi lokal yang digunakan 

Ordinal 
Scale 

IV.1.1 

 

 

 

IV.1.2 

 

 

IV.1.3 

 

 

IV.1.4 

 

 

IV.1.5 

 

IV.1.6 

 Post-visit 
Actions (Y2) 

Konsumen yang puas akan 
merekomendasikan produk 
yang dikonsumsinya kepada 

- Kecenderungan 
untuk 
merekomendasik

 Kesediaan untuk merekomendasikan 
agar berkunjung kembali ke Belitung 
 

Ordinal 
Scale 

IV.1.7 
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Variabel / Sub 
Variabel 

Konsep Variabel dan Sub 
Variabel 

Indikator Ukuran Skala No. Item 

yang lain, sedangkan yang 
tidak puas akan memberikan 
saran yang negatif terhadap 
rekan-rekannya. Dalam 
penelitian ini dapat diartikan 
bahwa yang disebut tindakan 
pasca kunjungan adalah 
kecenderungan seseorang 
untuk menyebarluaskan 
pengalaman kepada orang 
lain setelah melakukan 
kunjungan. 
Modifikasi dari Kotler dan 
Keller (2012:172) 
 

an agar 
berkunjung 
kembali ke 
Belitung 

- Kecenderungan 
untuk 
merekomendasik
an agar 
menginap di hotel 
yang sama 

- Kecenderungan 
untuk 
merekomendasik
an menikmati 
atraksi wisata 
budaya 

- Kecenderungan 
untuk 
merekomendasik
an agar 
menikmati atraksi 
wisata alam 

- Kecenderungan 
untuk 
merekomendasik
an rekan untuk 
menikmati kuliner 
khas Belitung 

- Kecenderungan 
untuk 
merekomendasik
an agar 

 
 
 
 

 Kesediaan untuk merekomendasikan 
agar menginap di hotel yang sama 

 
 
 
 

 Kesediaan untuk merekomendasikan 
menikmati atraksi wisata budaya 

 
 
 
 

 Kesediaan untuk merekomendasikan 
agar agar menikmati atraksi wisata 
alam 
 

 
 

 Kesediaan untuk merekomendasikan 
rekan untuk menikmati kuliner khas 
Belitung 

 
 

 Kesediaan untuk merekomendasikan 
agar menggunakan sarana transportasi 
lokal 
 

 

 

 

 

IV.1.8 

 

 

 

 

 

IV.1.9 

 

 

 

 

 

 

IV.1.10 

 

 

 

 

 

IV.1.11 

 

 

 

 

IV.1.12 
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Variabel / Sub 
Variabel 

Konsep Variabel dan Sub 
Variabel 

Indikator Ukuran Skala No. Item 

menggunakan 
sarana 
transportasi lokal  

 

Post-visit Uses 
(Y3) 

Kecenderungan pembeli 
untuk membuang produk 
karena habis masa pakai dan 
sebagainya, sehingga 
produsen dapat mengetahui 
frekuensi pembelian 
konsumen tersebut. Dalam 
konteks penelitian ini, karena 
yang dikonsumir adalah jasa, 
yaitu kunjungan ke destinasi, 
maka dapat diartikan 
kecenderungan seseorang 
untuk datang kembali setelah 
berkunjung. 
Modifikasi dari Kotler dan 
Keller (2012:172) 
 

- Kecenderungan 
untuk datang 
kembali ke 
Belitung 

- Kecenderungan 
untuk 
menggunakan 
kembali sarana 
akomodasi 

- Kecenderungan 
untuk menonton 
kembali  atraksi 
wisata budaya 

- Kecenderungan 
untuk menikmati 
kembali  atraksi 
wisata alam 

- Kecenderungan 
untuk menikmati 
kuliner khas 
Belitung 

- Kecenderungan 
untuk 
menggunakan 
kembali sarana 
transportasi lokal 

 Keinginan untuk datang kembali ke 
Belitung 

 
 

 Keinginan untuk menggunakan kembali 
sarana akomodasi 

 
 
 

 Keinginan untuk menonton  atraksi 
wisata budaya 

 
 

 Keinginan untuk menonton kembali 
atraksi wisata alam 
 

 Keinginan untuk menikmati kuliner khas 
Belitung 

 
 

 

 Keinginan untuk menggunakan kembali 
sarana transportasi lokal 

Ordinal 
Scale 

IV.1.13 

 

 

 

IV.1.14 

 

 

 

 

IV.1.15 

 

 

 

IV.1.16 

 

 

IV.1.17 

 

 

 

 

IV.1.18 

 

 

Sumber: Pengolahan Data, 2013  
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3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu data primer dan data sekunder. Sugiyono (2011:225) mengemukakan 

bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, dan data sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

  Data sekunder yang diperoleh peneliti yaitu dokumen yang berupa 

Rencana Strategi (Renstra) Disbudpar Kabupaten Belitung Tahun 2010-2014 

dan beberapa studi literatur. Selain itu, peneliti juga mendapatkan data sekunder 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini dari beberapa 

website. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan obervasi secara langsung ke 

beberapa daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Belitung. 

Arikunto (2002:107) mengemukakan bahwa, “sumber data dalam 

penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh”. Apabila penelitian 

yang dilakukan dengan menggunakan wawancara dalam mengumpulkan 

responden, yaitu orang merespon atau menjawab pertanyaan tertulis maupun 

lisan. Sedangkan apabila penelitian dengan menggunakan teknik observasi, 

maka sumber datanya bisa berupa benda, serak, atau proses. Sumber data 

menurut Arikunto (2002:107) dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Person (orang) 

Sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui 

wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. 

2. Place (tempat) 

Sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan 

bergerak. 

3. Paper (symbol) 
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Sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, 

atau simbol-simbol lain. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan tiga sumber data tersebut yaitu person, place, dan paper 

sehingga diperoleh data sebagai berikut: 

1. Data primer, yaitu; data yang diperoleh langsung oleh penulis dari 

responden baik yang dilakukan dengan pengamatan, wawancara 

langsung dari suatu organisasi maupun perseorangan secara langsung di 

lapangan sesuai dengan penelitian yang ditetapkan. 

2. Data sekunder, yaitu; data yang diperoleh penulis dari hasil-hasil laporan, 

surat-surat, buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berkaitan 

dengan fokus penelitian. Data sekunder penulis didapatkan dari beberapa 

buku bacaaan, literatur dan sebagian besar telah ada pada organisasi 

pemerintah dan swasta di Kabupaten Belitung. 

 

3.2.4 Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Sampel 

3.2.4.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2011:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Pada suatu penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi untuk diteliti, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 

karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu yang tersedia. Peneliti mengambil 

sebagian dari objek populasi yang telah ditentukan, dengan catatan bagian yang 

diambil tersebut dapat mewakili yang lainnya. 

Langkah awal seorang peneliti harus menentukan jelas mengenai 

populasi yang menjadi sasaran penelitian yang disebut dengan populasi sasaran 
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(target population) yaitu populasi yang nantinya akan menjadi cakupan 

kesimpulan penelitian.  

Populasi (N) dalam penelitian ini adalah wisnus di Kabupaten Belitung 

yang berjumlah 110.638 orang pada tahun 2012.  Jumlah kunjungan wisatawan 

ke Kabupaten Belitung dari tahun 2006 hingga 2012 terus mengalami 

peningkatan terutama pada tahun 2011 yang naik sebesar 39,8%. Sedangkan 

pada tahun 2012 jumlah kunjungan wisatawan meningkat sebesar 24,83%.  

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah wisnus karena peneliti ingin 

mengetahui apakah peningkatan jumlah kunjungan wisnus dikarenakan adanya 

pengaruh citra destinasi pariwisata Kabupaten Belitung terhadap perilaku pasca 

berkunjung wisatawan. 

 

3.2.4.2 Sampel 

Untuk mempermudah penelitian, diperlukan sampel karena dalam 

penelitian tidak mungkin keseluruhan populasi dapat diteliti. Keterbatasan itu 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu keterbatasan biaya, keterbatasan tenaga, 

dan keterbatasan waktu yang tersedia. Oleh karena itu, peneliti diperkenankan 

mengambil sebagian dari objek populasi yang ditentukan apabila bagian yang 

diambil tersebut mewakili yang tidak diteliti. 

 Sugiyono (2011:81) mengemukakan sampel adalah bagian dari jumlah 

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

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

karena keterbatasab dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. 



65 
 

Scoria Novrisa Dewi,2013 
Pengaruh Citra Destinasi Pariwisata Kabupaten Belitung Terhadap Perilaku Pasca Berkunjung 
Wisatawan Nusantara  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Uma Sekaran (2006:123) menjelaskan bahwa sampel adalah sub 

kelompok atau sebagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagian dari wisnus yang berkunjung ke beberapa daya tarik wisata yang ada 

di Kabupaten Belitung.  

 Berdasarkan pengertian di atas, sampel merupakan sebagian individu 

yang memiliki karakteristik tertentu untuk mewakili seluruh populasi yang diamati 

dan untuk menentukan sampel dari populasi yang telah ditetapkan perlu 

dilakukan suatu pengukuran yang dapat menghasilkan jumlah sampel (n).  untuk 

menghitung sampel dilakukan dengan rumus Slovin (Husein Umar, 2003:141) 

yaitu sebagai berikut: 

  
 

     
 

Keterangan: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan sampel yang dapat ditolerir 

 Maka, dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah: 

   
       

               
 

  
       

          
 

        

            

Berdasarkan perhitungan di atas, maka ukuran sampel minimal (n) dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 99 orang yang dibulatkan menjadi 100 orang. 

Dengan ukuran populasi yang berjumlah 110.638 yang merupakan 

jumlah kunjungan wisnus ke Kabupaten Belitung selama tahun 2012 dapat 

diketahui bahwa rata-rata per-bulan, Kabupaten Belitung dikunjungi oleh 9.219 

wisnus (didapat dari 110.638 :12 = 9.219).  
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3.2.4.3 Teknik Sampling 

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik systematic random sampling untuk populasi bergerak (mobile sampling). 

Sugiyono (2011:84) mengemukakan bahwa “metode pengambilan acak 

sistematis adalah metode untuk mengambil sampel secara sistematis dengan 

jarak atau interval tertentu dari suatu kerangka sampel yang telah diuraikan”. 

Dengan demikian tersedianya suatu populasi sasaran yang tersusun (ordered 

population target) merupakan syarat penting bagi dimungkinkannya pelaksanaan 

pengambilan sampel dan metode acak sistematis. 

Adapun langkah-langkah dalam teknik pengambilan sampel ini adalah 

dilakukan sebagai berikut. 

1. Menentukan wisatawan yang akan dijadikan objek penelitian yaitu wisnus 

yang datang berkunjung ke destinasi pariwisata Kabupaten Belitung. 

2. Menentukan tempat tertentu sebagai check point pada objek yang akan 

diteliti, dalam penelitian ini adalah pintu masuk di Kabupaten Belitung 

yaitu Bandara HAS Hananjoedin. 

3. Menentukan waktu yang akan digunakan untuk sampling. 

Dalam penelitian ini waktu yang digunakan peneliti adalah mulai dari 

pukul 07.00 WIB – 12.30 WIB 

4. Menentukan ukuran kecukupan sampel yang akan diambil. 

5. Pada hari yang ditentukan pada check point, wisnus yang ada di tempat 

tersebut dan memungkinkan untuk dijadikan sebagai sampel dalam 

penelitian akan ditanyakan kesediaannya untuk membantu penelitian ini 
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lalu diberi kuesioner untuk di isi atau peneliti membacakan pertanyaan 

dalam kuesioner sedangkan wisnus menjawab pertanyaannya. 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Oleh 

karena itu, peneliti perlu mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data 

supaya mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Kuesioner (Angket) menurut Sugiyono (2011:142), “Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

member seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawab”. Kuesioner berisi pertanyaan mengenai 

identitas dan pengalaman responden, penilaian responden mengenai 

citra destinasi pariwisata Kabupaten Belitung serta perilaku pasca 

berkunjung. 

2. Studi Literatur, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

pengumpulan data sekunder dengan cara mempelajari buku maupun 

jurnal-jurnal dan juga website guna memperoleh informasi yang 

berhubungan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan 

dengan masalah penelitian. 

3. Wawancara, menurut Sugiyono (2011:138), “Wawancara tersturktur 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa 

yang akan diperoleh”. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 
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wawancara dengan mengajukan pertanyaan baik tertulis maupun lisan 

baik kepada pihak Disbudpar Kabupaten Belitung dan kepada para 

pengelola Tour and Travel di Kabupaten Belitung.  (Pedoman 

wawancara terlampir). 

4. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang tidak hanya 

terbatas pada komunikasi dengan orang-orang tetapi juga mengamati 

objek-objek alam. Dalam penelitian ini, peneliti datang langsung ke 

beberapa daya tarik wisata di Kabupaten Belitung seperti Pantai 

Tanjung Tinggi, Pantai Tanjung Kelayang, Pantai Tanjung Pendam, 

serta pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Belitung dan instansi terkait, 

yaitu Disbudpar Kabupaten Belitung untuk memperoleh data-data yang 

diperlukan. 

Agar lebih jelas, maka penulis menggambarkan dan menyajikan tujuan 

menggunakan teknik pengumpulan data pada tabel berikut ini: 

TABEL 3.2 
TEKNIK PENGUMPULAN DATA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN 

PENELITIAN 

No 
Teknik 

Pengumpulan Data 
Sumber Data 

Digunakan untuk 

Tujuan Penelitian 

   T-1 T-2 T-3 

1. Kuesioner 

Wisnus yang berkunjung ke 

destinasi pariwisata Kabupaten 

Belitung. 

√ √ √ 

2. Studi Literatur 

Buku, jurnal dan website yang 

berhubungan dengan masalah 

penelitian. 

√ √ √ 

3. Wawancara 

Pihak Disbudpar Kabupaten 

Belitung dan Pengelola Tour and 

Travel di Kabupaten Belitung. 

√ √ - 

4. Observasi Destinasi pariwisata dan instansi √ √ √ 
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terkait, yaitu Disbudpar 

Kabupaten Belitung. 

         Sumber: Pengolahan Data, 2013 

3.2.6 Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Setelah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner 

terkumpul, yang selanjutnya adalah mengolah dan menafsirkan data sehingga 

dari hasil tersebut dapat dilihat apakah antara variabel citra destinasi (x) terdapat 

pengaruh atau tidak terhadap variabel perilaku pasca berkunjung (y). Sebelum 

melakukan analisis data dan juga untuk menguji layak atau tidaknya kuesinoner 

yang disebarkan kepada responden, terlebih dahulu dilakukan uji Validitas dan 

Uji Reliabilitas untuk melihat tingkat kebenaran serta kualitas data. 

 

3.2.6.1   Pengujian Validitas 

Di dalam penelitian ini, data mempunyai kedudukan paling tinggi karena 

data merupakan gambaran variabel yang diteliti dan fungsinya sebagai 

pembentukan hipotesis. Oleh karena itu benar atau tidaknya data sangat 

menentukan mutu hasil penelitian. Sedangkan benar tidaknya data tergantung 

dari baik tidaknya instrumen pengumpulan data.  

Sugiyono (2011:102) mengemukakan bahwa instrumen penelitian adalah 

suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati.  

Selanjutnya, Sugiyono (2011:222) menjelaskan bahwa dalam penelitian 

kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan 

reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan 

ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu 

instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, belum tentu dapat 
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menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila instrumen tersebut tidak 

digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Instrumen yang baik harus 

memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliable. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2009:168) yang dimaksud dengan validitas 

adalah ”Suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu 

instrumen”. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas yang 

tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang berarti memiliki validitas yang rendah. 

Menurut Sugiyono (2011:121), menyatakan bahwa instrument yang valid 

berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. 

Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur.  

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penelitian dapat dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. 

Tipe validitas yang digunakan adalah validitas konstruk yang menentukan 

validitas dengan cara mengkorelasikan antara skor yang diperoleh dari masing-

masing item berupa pertanyaan dengan skor totalnya. Skor total ini merupakan 

nilai yang diperoleh dari penjumlahan semua skor item. Korelasi antara skor item 

dengan skor totalnya harus signifikan. Berdasarkan ukuran statistik, bila ternyata 

skor semua item yang disusun berdasarkan dimensi konsep korelasi skor 

totalnya, maka dapat dikatakan bahwa alat ukur tersebut mempunyai validitas. 

Menurut (Uma, 2006: 110) mengemukakan langkah-langkah yang 

dilakukan untuk menguji validitas adalah sebagai berikut: 

1. Mendefiniskan secara operasional suatu yang konsep yang akan 

diukur. 



71 
 

Scoria Novrisa Dewi,2013 
Pengaruh Citra Destinasi Pariwisata Kabupaten Belitung Terhadap Perilaku Pasca Berkunjung 
Wisatawan Nusantara  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

2. Melakukan uji coba pengukuran tersebut pada sejumlah responden. 

3. Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban. 

4. Menghitung nilai korelasi antara data pada masing-masing pernyataan 

dengan skor total    memakai  rumus teknik korelasi product moment   

menurut Arikunto (2006:146) yakni sebagai berikut :  

 
   

 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑ 
 
  ∑   }{ ∑ 

 
  ∑   }

 

    = Indeks korelasi antara dua variabel yang dikorelasikan 

Keterangan: 

    = koefisien korelasi product moment 

 n = Jumlah sampel atau banyaknya responden 

X = Skor yang diperoleh subjek dalam setiap item 

Y = Skor total yang diperoleh subjek dari seluruh item 

∑X= Jumlah Skor dalam distribusi X yang bersekala ordinal 

∑Y= Jumlah skor dalam distribusi Y yang bersekala ordinal 

∑  = Kuadrat faktor variabel X 

∑  = Kuadrat faktor variabel Y 

∑XY= Jumlah perkalian faktor korelasi variabel X dan Y 

  Menurut Arikunto (2006:148), keputusan pengujian validasi, item 

pertanyaan yang diteliti dikatakan valid jika                  dan item pertanyaan 

yang diteliti dikatakan tidak valid apabila               . 

 Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah validitas dari variabel citra 

destinasi yang terdiri dari cognitive image, unique image dan affective image 

sebagai instrumen variabel X, dan perilaku pasca berkunjung sebagai variabel Y. 

 Keputusan pengujian validitas item instrumen sebagai berikut. 
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1. Nilai r dibandingkan dengan nilai r tabel dengan dk= n-2 dan taraf 

signifikansi α = 0,05 

2. Item pertanyaan yang diteliti dikatakan valid jika rhitung > rtabel 

3. Item pertanyaan yang diteliti dikatakan tidak valid jika rhitung< rtabel 

4. Item pertanyaan yang diteliti dikatakan valid jika probabilitasnya ≤ 0,05 

5. Berdasarkan julah angket yang diuji sebanyak 20 responden dengan 

tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (dk) n-2 (20-2=18), maka 

didapat nilai rtabel sebesar 0,444. 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas yang dilakukan dengan 

menggunakan program IBM SPSS Statistic 20 dari item pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti, dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

TABEL 3.3 
HASIL PENGUJIAN VALIDITAS ITEM PERTANYAAN 

No. 
Item Pertanyaan  

(Cognitive Image X1) 
r Hitung 

r 

Tabel 
Sig. Keterangan 

1. Tingkat kualitas Bandara 0,422 0,444 0,63 Tidak Valid 

2. Tingkat kualitas jalan raya 0,394 0,444 0,85 Tidak Valid 

3. 
Tingkat kemudahan akses menuju 

objek wisata 
0,383 0,444 0,95 Tidak Valid 

4. Tingkat keamanan 0,551 0,444 0,012 Valid 

5. Tingkat kebersihan lingkungan 0,199 0,444 0,401 Tidak Valid 

6. 
Tingkat kualitas fasilitas umum di 

objek wisata 
0,456 0,444 0,043 Valid 

7. 
Tingkat ketersediaan transportasi 

umum 
0,361 0,444 0,118 Tidak Valid 

8. Tingkat kualitas hotel 0,404 0,444 0,077 Tidak Valid 

9. Tingkat kualitas restoran 0,339 0,444 0,143 Tidak Valid 

10. Tingkat kemenarikan atraksi wisata 0,570 0,444 0,009 Valid 

11. 
Tingkat kemenarikan bentang alam 
sebagai destinasi wisata 

0,314 0,444 0,178 Tidak Valid 

12. 
Tingkat kesan wisatawan terhadap 
event wisata 

0,335 0,444 0,149 Tidak Valid 

13. 
Tingkat kesan wisatawan terhadap 

akitivitas Island Hopping 
0,503 0,444 0,024 Valid 
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14. 

Tingkat kesan wisatawan terhadap 

aktivitas water sports seperti 

Snorkeling dan Diving, Kayaking 

0,546 0,444 0,013 Valid 

15. 
Tingkat kualitas pengalaman yang 

didapat selama berkunjung 
0,402 0,444 0,079 Tidak Valid 

No. 
Item Pertanyaan  

(Unique Image X2) 
r Hitung 

r 

Tabel  
Sig. Keterangan 

16. 
Tingkat keunikan pemandangan di 

destinasi  wisata 
0,420 0,444 0,66 Tidak Valid 

17. 
Tingkat keunikan bentang alam di 
destinasi wisata 

0,567 0,444 0,009 Valid 

18. Tingkat  keunikan tarian daerah 0,785 0,444 0,000 Valid 

19. Tingkat keunikan kesenian daerah 0,667 0,444 0,001 Valid 

20. Tingkat keunikan bahasa daerah 0,430 0,444 0,58 Tidak Valid 

21. Tingkat keunikan kuliner khas daerah 0,599 0,444 0,005 Valid 

22. 
Tingkat keunikan Souvenir khas 
daerah 

0,722 0,444 0,000 Valid 

No. 
Item Pertanyaan  

(Affective Image X3) 
r Hitung 

r 

Tabel 
Sig. Keterangan 

23. 
Tingkat kenyamanan ketika berwisata 

di Belitung 
0,872 0,444 0,000 Valid 

24. 
Tingkat kenyamanan dengan 

lingkungan alam Belitung 
0,681 0,444 0,001 Valid 

25. 
Tingkat kenyamanan dengan cuaca di 
Belitung 

0,147 0,444 0,536 Tidak Valid 

26. 
Tingkat  besarnya semangat untuk 
berkunjung ke Belitung 

0,768 0,444 0,000 Valid 

27. 
Tingkat kesenangan untuk berwisata 
ke Belitung 

0,768 0,444 0,000 Valid 

No. 
Item Pertanyaan  

(Post-visit Behavior Y) 
r Hitung 

r 

Tabel 

Sig-2 

Tailed 
Keterangan 

1. 
Tingkat kepuasan terhadap Destinasi 

Belitung  
0,719 0,444 0,000 Valid 

2. 
Tingkat kepuasan terhadap 

akomodasi  
0,551 0,444 0,012 Valid 

3. 
Tingkat kepuasan terhadap atraksi 

wisata budaya 
0,555 0,444 0,011 Valid 

4. 
Tingkat kepuasan terhadap atraksi 

wisata alam 
0,578 0,444 0,008 Valid 

5. 
Tingkat kepuasan terhadap kuliner 

yang ada di Belitung 
0,739 0,444 0,000 Valid 

6. 
Tingkat kepuasan terhadap sarana 

transportasi lokal yang digunakan 
0,583 0,444 0,007 Valid 
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7. 
Kesediaan untuk merekomendasikan 

agar berkunjung kembali ke Belitung 
0,651 0,444 0,002 Valid 

8. 
Kesediaan untuk merekomendasikan 

agar menginap di hotel yang sama 
0,704 0,444 0,001 Valid 

9. 
Kesediaan untuk merekomendasikan 

menikmati atraksi wisata budaya 
0,764 0,444 0,000 Valid 

10. 
Kesediaan untuk merekomendasikan 
agar menikmati atraksi wisata alam 

0,605 0,444 0,005 Valid 

11. 
Kesediaan untuk merekomendasikan 
untuk menikmati kuliner khas Belitung 

0,633 0,444 0,003 Valid 

12. 
Kesediaan untuk merekomendasikan 
agar menggunakan sarana 
transportasi lokal 

0,551 0,444 0,012 Valid 

13. 
Keinginan untuk datang kembali ke 
Belitung 

0,678 0,444 0,001 Valid 

14. 
Keinginan untuk menggunakan 
kembali sarana akomodasi 

0,705 0,444 0,001 Valid 

15. 
Keinginan untuk menikmati kembali 
atraksi wisata budaya 

0,810 0,444 0,000 Valid 

16. 
Keinginan untuk menikmati kembali 
atraksi wisata alam 

0,586 0,444 0,007 Valid 

17. 
Keinginan untuk menikmati kembali 
kuliner khas Belitung 

0,609 0,444 0,004 Valid 

18. 
Keinginan untuk menggunakan 
kembali sarana transportasi lokal 

0,692 0,444 0,001 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2013 

 Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa hasil analisis dari 

pengujian validitas terdapat beberapa item yang tidak valid pada variabel citra 

destinasi (X) yaitu pada item pertanyaan 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 20, 25. 

Sedangkan pada variabel perilaku pasca berkunjung (Y) semua item pertanyan 

dinyatakan valid. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengujian validitas kembali 

terhadap item-item pertanyaan yang sudah valid tanpa menyertakan item yang 

tidak valid. Untuk lebih jelasnya, akan disajikan dalam tabel berikut ini. 

TABEL 3.4 
HASIL PENGUJIAN VALIDITAS TANPA ITEM YANG TIDAK VALID 

No. 
Item Pertanyaan 

(Citra Destinasi X) 
r Hitung r Tabel 

Sig-2 

Tailed 
Keterangan 

1 Tingkat keamanan 0,551 0,444 0,12 Valid 

2 
Tingkat kualitas fasilitas umum 

di objek wisata 
0,456 0,444 0,043 Valid 
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3 
Tingkat kemenarikan atraksi 

wisata 
0,570 0,444 0,009 Valid 

4 

Tingkat kesan wisatawan 

terhadap akitivitas Island 

Hopping 

0,503 0,444 0,024 Valid 

5 

Tingkat kesan wisatawan 

terhadap aktivitas water sports 

seperti Snorkeling dan Diving, 

Kayaking 

0,546 0,444 0,013 Valid 

6 
Tingkat keunikan bentang alam 
di destinasi wisata 

0,567 0,444 0,009 Valid 

7 Tingkat  keunikan tarian daerah 0,785 0,444 0,000 Valid 

8 
Tingkat keunikan kesenian 

daerah 
0,667 0,444 0,001 Valid 

9 
Tingkat keunikan kuliner khas 

daerah 
0,599 0,444 0,005 Valid 

10 
Tingkat keunikan Souvenir khas 
daerah 

0,722 0,444 0,000 Valid 

11 
Tingkat kenyamanan ketika 

berwisata di Belitung 
0,872 0,444 0,000 Valid 

12 
Tingkat kenyamanan dengan 

lingkungan alam Belitung 
0,681 0,444 0,001 Valid 

13 
Tingkat  besarnya semangat 
untuk berkunjung ke Belitung 

0,768 0,444 0,000 Valid 

14 
Tingkat kesenangan untuk 
berwisata ke Belitung 

0,768 0,444 0,000 Valid 

No. 
Item Pertanyaan  

(Post-visit Behavior Y) 
r Hitung r Tabel 

Sig-2 

Tailed 
Keterangan 

15 
Tingkat kepuasan terhadap 

Destinasi Belitung  
0,719 0,444 0,000 Valid 

16 
Tingkat kepuasan terhadap 

akomodasi  
0,551 0,444 0,012 Valid 

17 
Tingkat kepuasan terhadap 

atraksi wisata budaya 
0,555 0,444 0,011 Valid 

18 
Tingkat kepuasan terhadap 

atraksi wisata alam 
0,578 0,444 0,008 Valid 

19 
Tingkat kepuasan terhadap 

kuliner yang ada di Belitung 
0,739 0,444 0,000 Valid 

20 

Tingkat kepuasan terhadap 

sarana transportasi lokal yang 

digunakan 

0,583 0,444 0,007 Valid 

21 

Kesediaan untuk 

merekomendasikan agar 

berkunjung kembali ke Belitung 

0,651 0,444 0,002 Valid 

22 

Kesediaan untuk 

merekomendasikan agar 

menginap di hotel yang sama 

0,704 0,444 0,001 Valid 
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23 

Kesediaan untuk 

merekomendasikan menikmati 

atraksi wisata budaya 

0,764 0,444 0,000 Valid 

24 
Kesediaan untuk 
merekomendasikan agar 
menikmati atraksi wisata alam 

0,605 0,444 0,005 Valid 

25 
Kesediaan untuk 
merekomendasikan untuk 
menikmati kuliner khas Belitung 

0,633 0,444 0,003 Valid 

26 

Kesediaan untuk 
merekomendasikan agar 
menggunakan sarana 
transportasi lokal 

0,551 0,444 0,012 Valid 

27 
Keinginan untuk datang kembali 
ke Belitung 

0,678 0,444 0,001 Valid 

28 
Keinginan untuk menggunakan 
kembali sarana akomodasi 

0,705 0,444 0,001 Valid 

29 
Keinginan untuk menikmati 
kembali atraksi wisata budaya 

0,810 0,444 0,000 Valid 

30 
Keinginan untuk menikmati 
kembali atraksi wisata alam 

0,586 0,444 0,007 Valid 

31 
Keinginan untuk menikmati 
kembali kuliner khas Belitung 

0,609 0,444 0,004 Valid 

32 
Keinginan untuk menggunakan 
kembali sarana transportasi lokal 

0,692 0,444 0,001 Valid 

Sumber: Pengolahan Data, 2013 

 Berdasarkan hasil pengolahan data dalam uji validitas tersebut, dapat 

diketahui bahwa item pertanyaan sudah valid untuk digunakan dalam penelitian. 

3.2.6.2 Pengujian Reliabilitas 

Selain harus valid, instrument penelitian juga harus dapat dipercaya 

(reliable). Penelitian dapat dikatakan reliable apabila adanya suatu persamaan 

data dalam waktu yang berbeda. Suatu penelitian dapat mempunyai taraf 

kepercayaan yang tinggi apabila mengalami perubahan, perubahan tersebut 

tidak terlalu signifikan. Uji ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran.  

Sugiyono (2011:121) menyatakan bahwa “instrumen yang reliable adalah 

instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, 

akan menghasilkan data yang sama.” 
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Reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, karena 

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang 

reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Reliabel artinya 

dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Yang dimaksud dengan reliabilitas 

menunjukan suatu pengertian bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah 

baik. Reliabilitas  menunjukan tingkat keterandalan tertentu (Suharsimi Arikunto, 

2007:247). 

Pengujian reliabilitas instrumen dengan rentang skor atara 1-5 

menggunakan rumus Cronbach  alpha (Husein Umar, 2009:170) yaitu: 

r11   =   __k__         1- ∑σb
2
_  

           k – 1                σ1
2 

 

Keterangan:  

r11 = Reliabilitas instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan 

σ1
2 = Varians total 

∑σb
2 = Jumlah varian butir 

Ketentuan uji reliabilitas ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika koefisien internal seluruh item (ri) ≥ r tabel dengan tingkat 

signifikasi 5% maka item pertanyaan dikatakan reliabel. 

2) Jika koefisien internal seluruh item (ri) > r tabel dengan tingkat 

signifikasi 5% maka item pertanyaan dikatakan reliabel. 
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TABEL 3.5 
HASIL PENGUJIAN RELIABILITAS 

No Variabel 
r Hitung 

(Cronbach Alpha) 
Ket 

1 Citra Destinasi 0,882 Reliabel 

2 Perilaku Pasca Berkunjung 0,915 Reliabel 

  Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2012 

 Berdasarkan Tabel 3.5 terlihat bahwa r hitung (Cronbach Alpha) citra 

destinasi adalah sebesar 0,882 dan perilaku pasca berkunjung adalah sebesar 

0,915. Nilai r Hitung kedua variabel ini sudah mendekati 1 (lebih besar dari 0,7). 

Maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner sudah reliable. 

 

3.2.7 Teknik Analisis Data 

3.2.7.1 Rancangan Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul yang berasal dari jawaban 

responden atas item-item dalam kuesioner. Kuesioner ini disusun oleh penulis 

berdasarkan variabel yang terdapat dalam penelitian, yaitu memberikan 

keterangan dari data mengenai citra destinasi (X) yang terdiri dari dimensi 

Cognitive Image (X1), Unique Image (X2), Affective Image (X3) sedangkan untuk 

perilaku pasca berkunjung (Y) sebagai variabel terikat yang terdiri dari dimensi 

post-visit satisfaction, post-visit actions, dan post-visit uses. 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

Likert. Menurut Riduwan dan Sunarto (2011:20) “skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang kejadian atau gejala 

sosial.” Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator variabel tersebut digunakan untuk 

menyusun item pertanyaan di dalam kuesioner. 
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Teknik analisis data merupakan cara untuk mengukur, mengolah, dan 

menganalisis data tersebut. Tujuan pengolahan data adalah untuk memberikan 

keterangan yang berguna serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam 

penelitian ini. Dengan demikian, teknik analisis data diarahkan pada pengujian 

hipotesis serta menjawab masalah yang diajukan. 

 

3.2.8 Pengujian Hipotesis 

Proses untuk menguji hipotesis dimana metode analisis yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah metode analisis verifikatif, maka dilakukan analisis 

jalur (path analysis). Riduwan dan Sunarto (2011:140) mengungkapkan bahwa, 

“model path analysis digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar 

variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak 

langsung seperangkat variabel (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen).” 

Untuk memenuhi persyaratan digunakannya metode analisis jalur maka 

sekurang-kurangnya data yang diperoleh adalah data interval. Dalam penelitian 

ini, data yang diperoleh merupakan data ordinal yang kemudian dikonversikan 

menjadi data interval melalui MSI. Skala interval tersebut selanjutnya akan 

ditentukan pasangan data variabel independennya dengan variabel dependen 

dari semua sampel penelitian 

Setelah data berskala interval selanjutnya akan ditentukan pasangan data 

variable independent dari semua sampel penelitian. Berdasarkan hipotesis 

konseptual yang diajukan, terdapat pengaruh antara variabel penelitian. 

Pengujian hipotesis tersebut digambarkan  dalam sebuah paradigma seperti 

terlihat dalam gambar 3.1 berikut. 

 



80 
 

Scoria Novrisa Dewi,2013 
Pengaruh Citra Destinasi Pariwisata Kabupaten Belitung Terhadap Perilaku Pasca Berkunjung 
Wisatawan Nusantara  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

 

GAMBAR 3.1  

STRUKTUR KAUSAL ANTARA X DAN Y 

Keterangan: 

X = Citra Destinasi 

Y = Perilaku pasca berkunjung 

ε  = Epsilon (variabel lain) 

 Struktur hubungan di atas menunjukkan bahwa citra destinasi 

berpengaruh terhadap proses keputusan berkunjung yang salah satu dimensinya 

adalah perilaku pasca berkunjung. Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi hubungan antara X (citra destinasi) dan Y (perilaku pasca 

berkunjung) yaitu variabel residu dan dilambangkan dengan ε, namun pada 

penelitian ini variabel tersebut tidak diperhatikan. 

Struktur hubungan antara X dan Y diuji melalui uji analisis jalur  dengan 

hipotesis 1 yang berbunyi terdapat pengaruh yang signifikan antara Cognitive 

Image (X1), Unique Image (X2), Affective Image (X3) terhadap perilaku pasca 

berkunjung (Y). 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menggambarkan struktur hipotesis, sebagai berikut: 

 

  

GAMBAR 3.2 

DIAGRAM ALUR HIPOTESIS 

ε 

Y X 

 ε 

Y X 
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2) Diagram hipotesis diatas diterjemahkan kedalam beberapa sub-hipotesis yang 

menyatakan pengaruh sub-variabel independent terhadap variabel dependent, 

seperti dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut: 

 

 

 

 

 

GAMBAR 3.3 

DIAGRAM STRUKTUR SUB HIPOTESIS 

Keterangan: 

X1 = Cognitive Image   Y = perilaku pasca berkunjung 

X2 = Unique Image 

X3 = Affective Image 

 

Menghitung matriks korelasi antar variabel penelitian dengan 

menggunakan rumus: 

    
  ∑   – ∑    ∑  

√   ∑     ∑          ∑    ∑         
  

Kemudian koefisien korelasi tersebut dinyatakan dalam bentuk matriks 

sebagai berikut: 

 

            R =    X1.1       X1.2   X1.3  

      1          rX1.2 X1.1              rX1.3 X1.1                

         1               rX1.3X1.2   

         1           

                                   

X1 

X2 

X3 

Y 

ε 
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Menghitung matriks invers korelasi  

Ri
-1 = 

 

[  ]
  (adjoin. R1) 

R1
-1 =     X1.1 X1.2    X1.3    

          C1.1 C1.2   C1.3     

            C2.2  C2.3    

      C3.3        

Menghitung semua koefisien jalur melalui rumus : 

 ij = ( Ri
-1 ) ( rYiXi ) 

Menghitung matriks invers korelasi 

                             X1        X2         X3                

  PYX1                  C1.1      C1.2      C1.3                           rYX.1 

  PYX.2         =                     C2.2      C2.3                          rYX.2     

  PYX.3                    C3.3                          rYX.3                                                                   

                                                     

Hitung R2Y (X1,X2, X3) yaitu koefisien yang menyatakan determinasi total 

XI, X2, X3 terhadap Y dengan rumus: 

 Ryx1 

R2Y(X1,....,X3)= PYX1...PYX3 ......... 

                                                    Ryx3 

Menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung dari setiap sub 

variabel: 

1. Pengaruh (X1) terhadap (Y) 

Pengaruh langsung   = PYX1 . PYX1 

Pengaruh tidak langsung melalui (X2) = PYX1 . rX1X.2 . PYX.2  

Pengaruh tidak langsung melalui (X3) = PYX1 . rX1X3 . PYX3   + 

Pengaruh total (X1) terhadap Y  = ……………………… 
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2. Pengaruh (X2) terhadap (Y) 

Pengaruh langsung   = PYX2 . PYX2 

Pengaruh tidak langsung melalui (X1) = PYX2 . rX2X1 . PYX1  

Pengaruh tidak langsung melalui (X3) = PYX2 . rX2X1 . PYX3    

Pengaruh total (X2) terhadap Y  = ……………………… 

3. Pengaruh (X3) terhadap (Y) 

Pengaruh langsung   = PYX3 . PYX3 

Pengaruh tidak langsung melalui (X1) = PYX3 . rX3X1 . PYX1  

Pengaruh tidak langsung melalui (X2) = PYX3 . rX3X2 . PYX2 + 

Pengaruh total (X3) terhadap Y  = …………………….. 

Menghitung pengaruh variabel lain (ε) dengan rumus sebagai berikut: 

Pyε = √     (x1, x2,….. x3). 

Keputusan penerimaan atau penolakan Ho 

Rumusan Hipotesis operasional: 

Ho : PYX1 = PYX2 = PYX3 = PYX4 = 0 

Hi : Sekurang-kurangnya ada sebuah PYXi  0, I = 1, 2 dan 3 

Kriteria pengambilan keputusan hipotesis secara statistik dalam rangka 

pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis dapat ditulis 

sebagai berikut: 

1. Hipotesis nol H0 : ρ = 0 maka, tidak terdapat pengaruh signifikan antara 

citra destinasi terhadap perilaku pasca berkunjung. 

2. Hipotesis nol H0 : ρ  0 maka, terdapat pengaruh signifikan antara citra 

destinasi terhadap perilaku pasca berkunjung. 

Sub hipotesis 1 

      , artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara cognitive 

image terhadap perilaku pasca berkunjung. 
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       , artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara cognitive image 

terhadap perilaku pasca berkunjung. 

Sub hipotesis 2 

      , artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara unique 

image terhadap perilaku pasca berkunjung. 

      , artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara unique image 

terhadap perilaku pasca berkunjung. 

Sub hipotesis 3 

      , artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara affective 

image terhadap perilaku pasca berkunjung. 

      , artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara cognitive image 

terhadap perilaku pasca berkunjung. 

 

 


