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BAB III 

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

3.1     Objek Penelitian 

Penelitian ini menganalisis tentang Pengaruh Creative Tourism terhadap 

Behavioral Intention dengan variabel moderator Motivasi Wisatawan di Kampung 

Kreatif Kota Bandung. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel, Creative Tourism 

(X) sebagai variabel bebas, Motivasi Wisatawan sebagai variabel moderator (Y) 

dan Behavioral Intention sebagai variabel terikat (Z). Menurut Sugiyono (2013: 

38) “variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.” Adapun yang menjadi objek penelitian 

yaitu Creative Tourism sebagai variabel bebas (independent variable), motivasi 

wisatawan sebagai variabel moderator, sedangkan behavioral intention sebagai 

variabel terikat (dependent variable). Dalam penelitian ini, peneliti mengadaptasi 

dari Richard dan Wilson (2006:19), variabel bebas yaitu creative tourism terdiri 

dari creative spectacles, creative spaces dan creative tourism. Adapun variabel 

moderator yaitu motivasi wisatawan terdiri dari push factors dan pull factors.  

Sedangkan variabel terikat yang diadaptasi dari Chen dan Tsai (2006) yaitu 

Willingness to recommend dan revisit intentions. 

Objek yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah pengunjung 

nusantara  Kampung Kreatif di Kota Bandung. Penelitian yang dilakukan 

membutuhkan waktu kurang dari satu tahun. Oleh sebab itu, metode yang 

digunakan oleh peneliti adalah metode cross sectional, karena data yang 

dikumpulkan hanya satu kali dengan menyebarkan kuesioner kepada wisatawan 

nusantara yang berkunjung ke Kampung kreatif di Bandung. Pengumpulan 

informasi dari subjek penelitian hanya dilakukan satu kali dalam satu periode 

waktu, sehingga penelitian ini merupakan one-shot atau cross sectional (Maholtra, 

2009:101).  
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3.2 Metodologi Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian dan Metode yang Digunakan 

Berdasarkan pada variabel-variabel yang diteliti, maka jenis penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif dan eksplanatif. Penelitian deskriptif menurut 

Maholtra (2009:100) adalah “penelitian yang memiliki tujuan utama deskripsi dari 

sesuatu, biasanya karakteristik atau fungsi pasar”. Penelitian deskriptif ini juga 

bertujuan untuk mendapat gambaran dari sebuah fenomena secara alami dan apa 

adanya. Sedangkan penelitian verifikatif menurut Maholtra (2009:104) “penelitian 

verifikatif adalah penelitian untuk menguji kebenaran kausal, yaitu hubungan 

antara variabel dependen dan independen”. Penelitian verifikatif bertujuan untuk 

memperoleh kebenaran dari sebuah hipotesis yang dilaksanakan melalui 

pengumpulan data dilapangan. Dalam penelitian ini akan diuji mengenai pengaruh 

creative tourism terhadap behavioral intention dengan variabel moderator 

motivasi wisatawan di Wisata Kampung Kreatif Kota Bandung.  

Berdasarkan jenis penelitian tersebut, maka metode penelitian yang 

digunakan adalah metode explanatory survey. Menurut Sherri L. Jackson 

(2012:20) menyatakan metode survey adalah mempertanyakan individu pada 

sebuah topik atau beberapa topik kemudian menggambarkan tanggapan mereka. 

Sedangkan metode explanatory survey dilakukan untuk mengeksplorasi situasi 

masalah atau penelitian melalui masalah atau situasi untuk mendapatkan wawasan 

dan pemahaman (Maholtra, 2009:98) 

3.2.2 Operasional Variabel 

Dalam suatu penelitian perlu adanya penjabaran melalui operasional 

variabel agar dapat membedakan konsep teoritis dengan konsep analisis. Menurut 

Ker Linger dalam Silalahi (2012:119) menungkapkan bahwa: 

Definisi operasional melekatkan pada suatu konstruk dengan cara 

menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk 

mengukur konstruk atau variabel tersebut. Kemungkinan lainnya, suatu 

definisi operasional merupakan spesifikasi kegiatan peneliti dalam 

mengukur suatu variabel atau memanipulasikannya. Suatu definisi 

operasional merupakan semacam buku pegangan yang berisi petunjuk bagi 

peneliti. Singkatnya, operasionalisasi sebagai batasan atau arti dari suatu 

variabel dengan merinci hal yang hatus dikerjakan oleh peneliti untuk 

mengukur variabel tersebut.  
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Penelitian ini memiliki variabel-variabel yang akan diteliti dan bersifat 

saling mempengaruhi. Variabel tersebut adalah variabel bebas, variabel moderator  

dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel sebab atau sesuatu yang 

mengondisikan terjadinya perubahan dari variabel lain. Menurut Runyan dan 

Harber dalam Silalahi (2012:113) “Independent variabel is a  variabel that is 

examined in order to determine its effects on an outcome of interest (the 

dependent variabel)”. 

Konsep operasional variabel dalam penelitian ini digunaan untuk 

mengukur nilai dari variabel Z (behavioral intention) yang terdiri dari willingness 

to recommend dan revisit intention. Operasional variabel Y (motivasi wisatawan) 

yang terdiri dari push factors dan pull factors. Sedangkan operasional variabel X 

(creative tourism) yang terdiri dari creative spectacles, creative spaces dan 

creative tourism. Secara lebih rinci operasionalisasi variabel dalam penelitian ini 

disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini: 

TABEL 3.1 

OPERASIONALISASI VARIABEL PENELITIAN 

Variabel Konsep  Indikator Ukuran Skala No 

Item 

1 2 3 4 5 6 

Creative 

Tourism 

(X) 

Wisata yang menawarkan kesempatan kepada pengunjung untuk 

mengembangkan potensi kreatifnya melalui partisipasi aktif dalam 

pengalaman belajar secara langsung (Richard dan Wilson 2007) 

Creative 

Spectacles 

(X.1) 

Richard 

dan 

Wilson 

(2006) 

 

 

 

 

 

 

 

Suatu visualisasi 

kreatif yang 

dikonsumsi oleh 

wisatawan  

 

 

Sight view 

 

 

  

Tingkat 

keasrian 

lingkungan di 

objek wisata  

Interval CT 1 

Performances

Creativity  

Tingkat 

kreatifitas 

pertunjukan 

kesenian yang 

ditampilkan  

Interval CT 2 

Performances 

Variation 

Tingkat 

keragaman 

pertunjukan 

kesenian yang 

ditampilkan 

Interval CT 3 
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Creative 

Spaces 

(X.2) 

Richard 

dan 

Wilson 

(2006) 

 

 

 

Daya tarik kawasan 

kreatif yang 

dikelola oleh 

masyarakat lokal  

 

Atmosphere 

 

 

 

Tingkat 

kreatifitas 

pengelolaan 

lingkungan di 

objek wisata 

Interval CT 4 

Design 

architecture 

Tingkat 

kreatifitas 

desain mural 

bangunan di 

objek wisata 

Interval CT 5 

Kreativitas 

ruang 

pertunjukan 

Tingkat 

kreatifitas 

ruang 

pertunjukan 

kesenian di 

objek wisata 

Interval CT6 

Creative 

Tourism 

(X.3) 

Richard 

dan 

Wilson 

(2006) 

 

 

 

 

 

 

 

Keterlibatan yang 

lebih aktif dari 

wisatawan,  

tidak hanya 

melihat-lihat tapi 

lebih kepada 

interaksi aktif.  

Show 

interactive  

Tingkat 

intensitas 

kegiatan 

interaktif pada 

saat 

pertunjukan 

kesenian di 

objek wisata  

Interval  CT7 

Keragaman 

Workshop  

Tingkat 

keragaman 

kegiatan 

pembuatan 

produk 

kesenian di 

objek wisata 

Interval CT 8 

Knowledge Tingkat 

pengetahuan 

yang didapat 

setelah 

membuat 

produk 

kesenian di 

objek wisata 

Interval CT9 

Experiences Tingkat 

pengalaman 

yang didapat 

setelah 

membuat 

produk 

kesenian  

Interval  CT 

10 
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Motivasi 

Wisatawan 

(Y) 

Motivasi terjadi ketika wisatawan ingin memuaskan kebutuhan dan 

keinginannya dan dapat juga disebut variabel yang sangat penting 

untuk keputusan berwisata maupun kepuasan setelah berkunjung 

(Chang 2007:157) 

Pull factors 

Tzu dan Yi (2009) 

Menarik wisatawan untuk 

mengunjungi destinasi 

wisata 

 

 

Nominal 

 

 

M 

Push factors 

Tzu dan Yi (2009) 

Mendorong wisatawan 

untuk melakukan kunjungan 

pada sebuah destinasi wisata 

Behavioral 

Intention 

(Z) 

 

Penilaian wisatawan tentang kecenderungan mengunjungi sebuah 

destinasi dengan pertimbangan keinginan mengunjungi kembali dan 

merekomendasikan kepada orang lain (Chen dan Tsai 2006) 

Willingnes

s to 

recommen

d 

Chen dan 

Tsai (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesediaan 

wisatawan untuk 

berbicara 

mengenai hal-hal 

positif mengenai 

destinasi wisata 

dan 

merekomendasika

nnya kepada orang 

lain  

 

 

 

 

 

 

 

 

Positive 

comment 

 

 

Frekuensi 

menceritakan 

pengalaman 

positif yang 

didapat di 

objek wisata 

Interval BI1 

Recommendat

ion  

 

 

 

Frekuensi 

merekomenda

sikan objek 

wisata kepada 

orang lain 

Interval BI2 

Frekuensi 

mengajak 

orang lain 

Frekuensi 

mengajak 

orang lain 

untuk datang 

ke Kampung 

Kreatif 

Interval BI3  

Revisit 

Intention  

Chen dan 

Tsai (2006) 

Kesediaan 

wisatawan untuk 

melakukan 

kunjungan wisata 

ke destinasi yang 

sama 

Repeat 

visitation 

Tingkat 

keinginan 

untuk datang 

kembali ke 

Kampung 

Kreatif 

Interval BI4 

Intention to 

learn more 

Tingkat 

keinginan 

untuk 

mendalami 

wisata kreatif 

di Kampung 

kreatif 

Interval BI5 
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First choice 

destination 

Tingkat 

kesediaan 

untuk 

menempatkan 

Kampung 

Kreatif 

sebagai 

pilihan utama 

destinasi 

wisata 

alternatif 

Interval BI6 

Sumber: Pengolahan Berbagai Sumber 2015 

3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Silalahi (2012:280) “Data merupakan hasil pengamatan dan 

pengukuran empiris yang mengungkapkan fakta tentang karakteristik dari suatu 

gejala tertentu.” Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan 

informasi mengenai data. Berdasarkan sumber data yang ada, maka jenis data 

yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data primer merupakan suatu objek atau dokumen original-material 

mentah dari pelaku yang disebut informasi tangan pertama. Data yang 

dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Data atau sumber 

primer antara lain meliputi dokumen historis dan legal, hasil dari suatu 

eksperimen, data statistik, survey atau observasi. 

2. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau 

dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. 

Sumber sekunder meliputi buku-buku, artikel, serta karya ilmiah. Data 

sekunder disebut sebagai informasi tangan kedua. 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Tika Dama Widyaiswaratika, 2016 
PENGARUH CREATIVE TOURISM TERHADAP BEHAVIORAL INTENTION DENGAN VARIABEL 
MODERATOR MOTIVASI WISATAWAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

Berikut ini adalah Tabel 3.2 mengenai jenis dan sumber data yang 

digunakan: 

TABEL 3.2 

JENIS DAN SUMBER DATA 

No Data 

Penelitian 

Sumber Data Jenis Data Kegunaan 

Penelitian 

T-1 T-2 T-3 

1 Jumlah 

Kunjungan 

Wisatawan 

Indonesia 

2011-2014 

Pusat Data Dan 

Informasi 

Kemenparekraf dan 

Badan Pusat 

Statistik 2015 

Sekunder - - - 

2 Potensi 

Pariwisata 

Jawa Barat 

2015 

Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan 

Jawa Barat 

Sekunder - - - 

3 Tingkat 

Kunjungan 

Wisatawan 

Kota Bandung 

Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan 

Kota Bandung 

Sekunder - - - 

4 Tingkat 

Kunjungan 

Wisatawan ke 

Kampung 

Kreatif 

Bandung 

Observasi dan 

penghitungan/survey 

langsung ke lokasi 

Kampung Kreatif 

Bandung 

Primer - √ - 

5 Tanggapan 

Responden 

Terhadap 

Creative 

Tourism 

Pengunjung 

Kampung Kreatif di 

Bandung 

Primer √ - √ 

6 Tanggapan 

Responden 

Terhadap 

Motivasi 

Pengunjung 

Kampung Kreatif di 

Bandung 

Primer - - √ 

7 Tanggapan 

Responden 

Terhadap 

Behavioral 

Intentions 

Pengunjung 

Kampung Kreatif di 

Bandung 

Primer √ √ √ 

Sumber: Pengolahan dari berbagai sumber, 2015 

Keterangan: 

T-1 : Untuk mengetahui tanggapan mengenai creative tourism yang terdiri 

dari creative spectacles, creative spaces dan creative tourism.  
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T-2 : Untuk mengetahui tanggapan mengenai motivasi wisatawan 

Kampung Kreatif di Bandung. 

T-3  : Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh creative tourism yang 

terdiri dari creative spectacles, creative spaces dan creative tourism dapat 

mempengaruhi behavioral intention dengan variabel moderator motivasi 

wisatawan Kampung Kreatif di Bandung. 

3.2.4 Populasi, Sampling dan Teknik Sampling 

3.2.4.1 Populasi  

Menentukan populasi merupakan langkah penting dalam mengumpulkan 

dan menganalisis suatu data. Populasi menurut Sugiyono (2013:80) adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian 

ditarik kesimpulan. 

Penentuan populasi dimulai dengan penentuan populasi yang menjadi 

sasaran penelitian. Populasi sasaran merupakan populasi yang akan menjadi 

cakupan kesimpulan penelitian. Jadi apabila sebuah hasil penelitian dikeluarkan 

kesimpulan, maka menurut etika penelitian kesimpulan tersebut hanya berlaku 

untuk populasi sasaran yang telah ditentukan. Dalam hal ini, populasinya adalah 

pengunjung nusantara di Kampung Kreatif Kota Bandung. 

TABEL 3.3 

POPULASI PENELITIAN 

Tahun  Jumlah Wisnus  Presentasi Yang 

Melakukan 

Kegiatan Wisata 

Ke Kampung 

Kreatif 

Jumlah Wisnus yang 

Melakukan Kegiatan 

Wisata di Kampung 

Kreatif (Populasi 

Sasaran) 

2014 5.627.421 0,062% 3432 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2015 

3.2.4.2  Sampel  

Dalam sebuah penelitian, beberapa keterbatasan bisa menyebabkan 

kendala sehingga tidak semua populasi dapat diteliti. Untuk itu peneliti 

diperkenankan mengambil sebagian dari populasi yang telah ditentukan (sampel). 

Menurut Sugiyono (2013:81) sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang 
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dimiliki oleh populasi tersebut.  Adapun cara yang dilakukan untuk menghitung 

sampel menggunakan rumus Tabachnick dan Fidel (2013:123) yaitu: 

N ≥ 50 + 8m 

     Atau 

N ≥ 104 + m 

Keterangan: 

N  : ukuran sampel 

m : jumlah variabel 

Berdasarkan rumus tersebut, maka ukuran sampel ada penelitian ini 

adalah: 

N ≥ 104 + m 

 N ≥ 104+ 6 

 N ≥ 110 

Jadi ukuran sampel minimal dalam penelitian ini adalah 110 orang 

responden yang disebar di 3 lokasi kampung kreatif. Proposisi sampel dilakukan 

di kawasan kampung kreatif Kota Bandung.   

3.2.4.3  Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Menurut Arikunto 

(2009: 111) dalam Susanti (2014),  teknik pengambilan sampel harus dilakukan 

sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel (contoh) yang benar-benar dapat 

berfungsi sebagai contoh atau menggambarkan keadaan populasi yang 

sebenarnya. 

Secara garis besar terdapat dua macam teknik sampling, yaitu probability 

sampling dan non probability sampling. Menurut Maholtra (2009:375), sebuah 

teknik sampling dapat diklasifikasikan sebagai probability dan non-probability. 

Sampel probability merupakan sampel yang dimana setiap elemen atau anggota 

populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel, sedangkan 

sampel non-probability kebalikan dari probability dimana setiap elemen atau 

populasi tidak memiliki peluang yang sama dan pemilihan sampel bersifat 

objektif.  

Pada penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah teknik cluster 

random sampling. Sugiyono (2013:83) mengemukakan bahwa “Cluster random 
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sampling digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti atau 

sumber data sangat luas, teknik ini dilakukan dengan dua tahap yaitu menentukan 

sampel daerah dan selanjutnya menentukan subyek sampel pada daerah tersebut”.  

Teknik cluster random sampling ini digunakan apabila informasi atau 

catatan lengkap mengenai elemen populasi yang dijadikan sebagai objek 

penelitian ini sulit untuk diperoleh bahkan tidak tersedia. Pembentukan cluster ini 

berdasarkan karakteristik populasi. Terdapat beberapa kriteria yang paling sering 

digunakan peneliti adalah pola penyebaran elemen populasi target dilihat dari 

lokasi, atau daerah geografis. 

Dengan membagi populasi kedalam cluster-cluster maka diharapkan 

diperoleh populasi dengan ciri di mana terdapat karakteristik yang homogen antar 

cluster. Pada penelitian yang dimaksud dengan menggunakan cluster random 

sampling merupakan penarikan sampel dengan menggunakan one-stage cluster 

yang diambil berdasarkan kawasan penyebaran kampung kreatif di Kota Bandung. 

Untuk mendapatkan jumlah sampel yang sesuai, maka peneliti melakukan 

penarikan sampel pada wisnus yang berkunjung ke Kampung Kreatif Kota 

Bandung. Cluster mengenai wisata belanja Kota Bandung tersebut dapat 

ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016.  

GAMBAR 3.1 

TEKNIK PENARIKAN CLUSTER RANDOM SAMPLING 

Langkah – langkah teknik penarikan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tahap pertama: dari semua anggota populasi Kampung Kreatif Kota 

Bandung, dipilih empat Kampung Kreatif Dago Pojok, Cicukang, Cicadas 

dan Pasundan. 

Kampung 
Kreatif Kota 

Bandung 

Kampung 
Kreatif Dago 

Pojok 

Kampung 
Kreatif 

Cicukang  

Kampung 
Kreatif Cicadas 

Kampung 
Kreatif 

Pasundan 
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2. Tahap kedua : dari keempat Kampung Kreatif tersebut, dilakukan 

pemilihan individu yang akan menjadi sampel secara acak. 

3.2.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan. Setelah data terkumpul dapat digunakan 

untuk pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Studi Literatur 

Studi literatur mengacu pada usaha pengumpulan informasi berupa teori-

teori dari para ahli yang berkaitan dan menunjang terhadap penelitian 

tentang creative tourism, motivasi dan behavioral intention baik dari buku, 

jurnal, skripsi dan penelitian terdahulu, media elektronik atau bacaan 

lainnya.  

2. Wawancara (interview) 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data secara langsung kepada 

respondens dengan berkomunikasi langsung dan mengajukan beberapa 

pertanyaan mengenai kegiatan wisata kreatif beserta motif wisatawan 

dalam melakukan kunjungan dan niat dimasa yang akan. 

3. Observasi 

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian di Kampung Kreatif Kota Bandung yaitu Kampung Kreatif 

Dago Pojok, Kampung Kreatif Cicukang dan kampung Kreatif Cicadas. 

Khususnya mengenai gambaran kegiatan wisata kreatif serta motivasi 

wisatawan. 

4. Kuesioner  

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data primer yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden (anggota sampel) untuk dijawab. Adapun 

pertanyaan atau pernyataan mengenai karakteristik responden, pengalaman 

responden, penilaian terhadap creative tourism di Kampung Kreatif Kota 

Bandung, motivasi wisatawan untuk berkunjung serta pengaruhnya 

terhadap niat dimasa yang akan datang.  
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Alat ukur yang digunakan untuk membuat pertanyaan-pernyataan pada 

kuesioner yaitu dengan menggunakan skala likert. Menurut Maholtra (2009:306) 

likert scale adalah  “a measurement likert scale with 5 response categories 

ranging from strongly agree which requires the respondent to indicate a degree of 

agreement or disagreement with each of a series of statements related to the 

stimulus object”. Artinya skala likert itu memiliki 5 kategori dari sangat setuju 

sampai sangat tidak setuju. 

TABEL 3.4  

PENGUKURAN SKALA LIKERT 

Strongly 

Agree 

Agree Neither 

Agree Nor 

Disagree 

Disagree Strongly 

Disagree 

Sumber: Maholtra 2009: 306 

3.2.6 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Berkaitan dengan pengujian validitas instrumen menurut Riduwan 

(2009:109) menjelaskan bahwa “validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat keandalan atau kesahihan alat ukur.” Maholtra (2009:36) berpendapat 

“validitas dapat didefinisikan sebagai sejauh mana perbedaan benar dalam apa 

yang sedang diukur bukan kesalahan sistematik atau acak”. Pengujian validitas 

dilakukan berkenaan dengan ketepatan alat ukur terhadap konsep yang diukur 

sehingga benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu instrumen 

dinyatakan valid apabila memiliki validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang 

kurang berarti memiliki validitas rendah. Dalam pengujian validitas, instrumen 

yang telah dibuat dicobakan pada sampel darimana populasi diambil. Jumlah 

anggota sampel yang digunakan sekitar 30 orang. Setelah data ditabulasikan, 

maka pengujian validitas dilakukan dengan analisa instrumen. 

Menganalisa item instrumen, yaitu dengan cara mengkorelasikan 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, apabila ternyata skor semua item yang disusun berdasarkan 

dimensi konsep berkorelasi dengan skor totalnya, maka dapat dikatakan bahwa 

alat ukur tersebut mempunyai validitas. 
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3.2.6.1 Hasil Uji Validitas 

Rumus yang digunakan untuk menguji validitas menggunakan nilai 

korelasi antara data pada masing-masing pernyataan dengan skor total memakai 

teknik korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson. Rumus teknik 

korelasi product moment sebagai berikut : 

rxy = 
 

     2222 )()(

)()(

YYnXXn

YXXYn




 

Sebuah instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan dan sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap 

data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya valliditas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran 

tentang validitas yang dimaksud. 

Keterangan : 

rxy  =  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 

2X  = Kuadrat faktor variabel X 

2Y  = Kuadrat faktor variabel Y 

XY  = Jumlah perkalian faktor korelasi variabel X dan Y 

  Selanjutnya perlu diuji apakah koefisien validitas tersebut signifikan pada 

taraf signifikan tertentu.  Artinya, adanya koefisien validitas tersebut bukan 

karena faktor kebetulan. Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah validitas dari 

variabel creative tourism sebagai variabel X, motivasi wisatawan sebagai variabel 

Y (moderator) dan behavioral intention sebagai variabel Z. 

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. Berdasarkan jumlah angket yang diuji sebanyak 30 responden dengan 

tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (dk) n-2 (30-2=28), maka 

didapat nilai r tabel sebesar 0,361 
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 Hasil uji coba instrumen penelitian untuk variabel creative tourism 

dilakukan dengan bantuan program SPSS 17.0 for windows. Berdasarkan hasil 

perhitungan dengan menggunakan SPSS 17.0 for windows maka diperoleh hasil 

pengujian validitas dari item pertanyaan yang diajukan peneliti yang menunjukkan 

bahwa item pertanyaan dalam kuesioner valid karena rhitung lebih besar 

dibandingkan dengan rtabel yang bernilai 0,361. Berikut ini hasil dari uji validitas 

instrument penelitian: 

TABEL 3.5 

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS 

NO PERNYATAAN rhitung KET 

A. Creative Spectacles 

1 Keasrian lingkungan di kampung kreatif 0,635 Valid 

2 Kreatifitas pertunjukan kesenian yang ditampilkan 0,723 Valid 

3 Keragaman pertunjukan kesenian yang ditampilkan 0,732 Valid 

B. Creative Spaces 

4 Kreatifitas pengelolaan lingkungan kampung kreatif 0,792 Valid 

5 Kreatifitas desain mural bangunan di kampung kreatif 0,742 Valid 

6 Kreatifitas ruang pertunjukan kesenian di kampung 

kreatif 

0,631 Valid 

C. Creative Tourism 

7 Intensitas kegiatan interaktif pada saat pertunjukan 

kesenian di kampung kreatif 

0,785 Valid 

8 Keragaman kegiatan pembuatan produk kesenian  0,567 Valid 

9 Pengetahuan yang didapat setelah membuat produk 

kesenian di kampung kreatif 

0,785 Valid 

10 Pengalaman yang didapat setelah membuat produk 

kesenian di kampung kreatif 

0,815 Valid 

D. Motivasi Wisatawan JUMLAH KET 

11. Ketika berkunjung ke Kampung Kreatif Kota Bandung 

karena kemenarikan, keunikan dan kegiatan kreatif 

yang ditawarkan oleh Kampung Kreatif. 

  

YA 64 Pull 

TIDAK  46 Push 

E. Willingness to Recommend 

12 Frekuensi menceritakan pengalaman positif yang 

didapat di Kampung Kreatif 

0,413 Valid 

13 Frekuensi merekomendasikan Kampung Kreatif kepada 

orang lain 

0,456 Valid 

14 Frekuensi mengajak orang lain untuk datang ke 

Kampung Kreatif 

0,525 Valid 
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F. Revisit Intention 

15 Keinginan untuk datang kembali ke Kampung kreatif 0,550 Valid 

16 Keinginan untuk mendalami wisata kreatif di Kampung 

kreatif 

0,512 Valid 

17 Penilaian bahwa Kampung kreatif menjadi pilihan 

wisata alternatif  

0,504 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2015 

Melihat hasil uji validitas pada Tabel 3.5 terlihat bahwa sepuluh item 

pertanyaan pada dimensi x valid dan dapat diketahui bahwa nilai tertinggi terdapat 

pada item pengalaman yang didapat setelah membuat produk kesenian di 

kampung kreatif yang diberikan dengan nilai 0,815, dan nilai terendah adalah 

0,631 pada item kreatifitas ruang pertunjukan kesenian di Kampung Kreatif. Hasil 

pengujian selanjutnya yaitu motivasi wisatawan dalam berkunjung yang 

merupakan variabel moderator dapat dilihat bahwa wisatawan dengan motivasi 

pull lebih banyak dibandingkan dengan motivasi push. 

Sedangkan pada dimensi z semua item dinyatakan valid dan juga dapat 

diketahui bahwa nilai tertinggi yaitu 0,550 pada item pertanyaan keinginan untuk 

datang kembali dan nilai terendah adalah 0,413 pada item pertanyaan frekuensi 

menceritakan pengalaman positif.  

3.2.6.2 Hasil Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas dilakukan untuk mendapatkan tingkat ketepatan alat 

pengumpulan data yang digunakan. Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian 

bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat 

pengumpul data, karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah 

dipercaya dan yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.  

Maholtra (2009:317) berpendapat bahwa reliabilitas adalah suatu ukuran 

yang menujukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila diukur 

beberapa kali dengan alat ukur yang sama. 

Dalam penelitian ini, relibialitas dihitung dengan menggunakan rumus 

alpha atau cronbach’s alpha (α) karena instrumen pertanyaan yang terdapat dalam 

kuesioner penelitian ini merupakan rentangan antara beberapa nilai dengan 

menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5. Menurut Anderson dalam Uma 

Sekaran (2006:177) “Cronbach alpha adalah koefisien kehandalan yang 
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menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi 

satu sama lain”.  Cronbach alpha dihitung dalam rata-rata interkorelasi antar item 

yang mengukur konsep. Semakin dekat cronbach alpha dengan 1, semakin tinggi 

keandalan konsistensi internal. 

Rumus alpha atau cronbach’s alpha (α) sebagai berikut : 

 

               k              ∑σb²   

   r11 =                   1 -   

    (k – 1)          σt ² 

Keterangan : 

r11 = Realibilitas instrumen 

k = Banyak butir pertanyaan 

σt ² = Varian total 

∑σb²   = Jumlah varian butir tiap pertanyaan 

Jumlah varian butir tiap pertanyaan dapat dicari dengan cara mencari 

nilai varian tiap butir yang kemudian dijumlahkan (∑σ²) sebagai berikut :   

 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

σ = Nilai varian 

x   = Nilai skor yang dipilih (total nilai dari nomor-nomor butir pertanyaan) 

Keputusan uji reliabilitas ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jika koefisien internal seluruh item (r11) ≥ r tabel dengan tingkat 

signifikasi 10% maka item pertanyaan dikatakan reliabel. 

2. Jika koefisien internal seluruh item (r1) < r tabel dengan tingkat signifikasi 

10% maka item pertanyaan dikatakan tidak reliabel. 

Keputusan pengujian reliabilitas item anstrumen, adalah sebagai berikut: 

1. Item pernyataan yang diteliti dikatakan reliabel jika rhitung > rtabel 

2. Item pernyataan yang diteliti dikatakan tidak reliabel  jika rhitung < rtabel 

Koefisien cronbach alpa merupakan statistik yang paling umum digunakan untuk 

menguji reliabilitas suatu instrument penelitian. Suatu instrument penelitian 
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diindikasikan memiliki tingkat reliabilitas memadai jika koefisien cronbach alpha 

lebih besar atau sama dengan 0,70.  

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas instrumen yang dilakukan dengan 

bantuan program SPSS 17.0 for windows diketahui bahwa semua variabel reliabel, 

hal ini disebabkan nilai Cr lebih besar dibandingkan dengan nilai alpha yang 

bernilai 0,70. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut:  

TABEL 3.6 

HASIL PENGUJIAN RELIABILITAS 

NO VARIABEL Cr Alpha KET 

1 

2 

Creative Tourism 

Behavioral Intention 

0,924 

0,754 

0,70 

0,70 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2015 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, dapat dilihat bahwa Cσhitung 

pada variabel creative tourism sebesar 0,924 dan Cσhitung pada variabel 

behavioral intention sebesar 0,754 yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian 

pada variabel tersebut reliabel. 

3.2.7  Rancangan Analisis Data 

Teknik analisis data diarahkan pada rencana peneliti dimulai dari 

pengujian hipotesis yang kemudian dioperasikan hingga menganalisis hasil akhir 

dari data. Adapun alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner. Kuesioner ini disusun berdasarkan variabel yang terdapat dalam 

penelitian dan mencari temuan untuk mengungkapkan pengaruh Creative tourism 

terhadap behavioral intention dengan variabel moderator motivasi wisatawan. 

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis analisis yaitu analisis deskriptif (untuk 

variabel yang bersifat kualitatif) dan analisis kuantitatif (pengujian hipotesis 

dengan menggunakan uji statistik). 

3.2.7.1 Rancangan Analisis Data Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mencari kuatnya hubungan antara 

variabel melalui analisis korelasi dan membuat perbandingan dengan 

membandingkan rata-rata data sampel atau populasi tanpa perlu menguji 

signifikansinya. Media penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket/ kuesioner. Kuesioner disusun oleh penulis berdasarkan variabel yang 
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terdapat pada data penelitian, yaitu memberikan keterangan dan data mengenai 

pengaruh creative tourism terhadap behavioral intention dengan variabel 

moderator motivasi wisatawan di Kampung Kreatif Kota Bandung. Analisis 

deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel 

dalam penelitian yaitu : 

1. Analisis deskriptif mengenai creative tourism yang terdiri dari creative 

spectacles, creative spaces dan creative tourism. 

2. Analisis mengenai motivasi wisatawan ke Kampung Kreatif Kota 

Bandung yang terdiri dari push factors dan pull factors. 

3. Analisis mengenai behavioral intention yang terdiri dari willingness to 

recommend dan revisit intention. 

3.2.7.2 Rancangan Analisis Data Verifikatif 

Setelah dilakukannya analisis deskriptif dan keseluruhan data yang 

diperoleh dari responden telah terkumpul, maka dilakukan analisis berikutnya 

yaitu analisis data verifikatif. Penelitian verifikatif  adalah penelitian yang 

bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga 

diperoleh hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori atau hasil penelitian 

tersebut. 

Kegiatan analisis data verifikatif dalam penelitian ini dilakukan melalui 

beberapa tahapan sebagai  berikut: 

1. Menyusun data 

Penyusunan data dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan data 

mulai dari identitas responden hingga pengisian data yang disesuaikan 

dengan tujuan penelitian. 

2. Memeriksa kesempurnaan dan kebenaran data yang terkumpul 

3. Tabulasi data 

a. Memberikan skor pada setiap item 

b. Menjumlahkan skor pada setiap item 

c. Mengubah jenis data 

d. Menyusun ranking skor pada setiap variabel penelitian 

4. Menganalisis data 
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Kegiatan analisis ini dimulai dengan melakukan pengolahan data-data 

yang diperoleh untuk dianalisis dengan menginterpretasi data berdasarkan 

hasil perhitungan menggunakan rumus-rumus statistik 

5. Pengujian 

Proses pengujian hopitesis pada penelitian ini adalah metode eksplanatif, 

maka analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. 

3.2.8 Teknik Analisis Data 

3.2.8.1 Analisis Regresi Berganda Dummy 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda variabel dummy. Menurut Ghozali (2009:3) variabel dummy 

digunakan untuk menunjukkan keberadaan atau ketidakberadaan dari kualitas 

suatu atribut dengan skala nominal. Sedangkan menurut Sujarweni (2014:171) 

regresi berganda variabel dummy  merupakan regresi berganda yang salah satu 

variabelnya adalah data kategorikal. Secara umum model regresi berganda dengan 

variabel dummy sama dengan model regresi linier berganda. Perbedaannya adalah 

pada variabel independennya terdapat variabel dummy dan penghitungannya 

diberikan kode pada setiap kategori (Mirer dalam Ghozali 2009:3)  . 

Kelompok yang diberi nilai dummy 0 (nol) disebut exclude group, 

sedangkan kelompok yang diberi nilai dummy 1 (satu) disebut dengan include 

group. Adapun persamaan regresi dengan variabel dummy menurut Farhan 

(2013:142): 

 

 

Keterangan : 

Y = Variabel terikat 

ᵝ  = Nilai B dalam Unstandardized Coeficient 

X = variabel bebas 

D = Variabel dummy 

 = Variabel lain (epsilon) 

 

 

Y = βo - β1X + β2D1 +  
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3.2.8.2  Uji Asumsi  

Analisis regresi berganda dilakukan prosedur kerja sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi Normalitas 

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual 

terdistribusi normal. Syarat pertama untuk melakukan analisis regresi 

adalah normalitas, yaitu data sampel hendaknya memenuhi persyaratan 

distribusi normal. Untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak, dapat menggunakan normal probability 

plot. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas: 

a. Jika nilai sig (signifikansi) > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal 

b. Jika nilai sig (signifikansi) < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal, 

selain itu dapat dilihat berdasarkan bentuk kurva: 

c. Jika bentuk kurva tidak miring atau cenderung seimbang, baik sisi kiri   

maupun sisi kanan dan kurva berbentuk lonceng yang hampir sempurna 

(bell-shapped-curve) maka data tersebut berdistribusi normal 

2. Uji Asumsi Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang 

tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier 

berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel 

bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap veriabel terikat 

menjadi terganggu. Parameter yang sering digunakan untuk mendeteksi 

multikorlinieritas adalah nilai VIF (variance inflation factor). Suatu 

regresi dikatakan terdeteksi multikolinieritas apabila nilai VIF menjauhi 1 

dan kurang dari 10. Dasar keputusan pada uji multikolineritas adalah : 

Melihat nilai Tolerance 

a. Jika nilai tolerance > 0,10, maka tidak terjadi multikolineritas 

b. Jika nilai tolerance ≤ 0,10, maka terjadi multikolineritas 

Melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) 

c. Jika nilai VIF < 10,00, maka tidak terjadi multikolineritas 

d. Jika nilai VIF  ≥ 0,10, maka terjadi multikolineritas 
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3. Uji Asumsi Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidak 

samaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap atau disebut homoskedastisitas. Suatu regresi dikatakan tidak 

terdeteksi heteroskedastisitas apabila diagram pencar residualnya tidak 

membentuk pola tertentu. 

4. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi bertujuan untuk mencari hubungan antara kedua variabel 

yang diteliti. Antara korelasi dan regresi keduanya mempunyai hubungan 

yang sangat erat. Korelasi yang tidak dilanjutkan dengan regresi adalah 

korelasi yang tidak mempunyai hubungan kausal atau sebab akibat, atau 

hubungan fungsional. Analisis regresi dilakukan bila hubungan dua 

variabel berupa hubungan kausal atau fungsional. Menurut Silalahi 

(2009:375), jika koefisien korelasi sama dengan atau mendekati +1, 

mengindikasikan satu korelasi positif atau searah (direct) sempurna 

(perfect positive correlation) yang didalamnya perubahan skor tinggi 

dalam satu variabel disertai oleh perubahan ekuivalen dalam arah yang 

sama (same direction) dalam variabel lain, tanpa kecuali. Adapun 

intepretasi hasil untuk perhitungan analisis korelasi adalah sebagai berikut:  

TABEL 3.7 

INTERPRETASI KOEFISIEN KORELASI 

Besarnya Nilai Interpretasi 

Antara 0,700 sampai dengan 1,00 Sangat Tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,500 Tinggi 

Antara 0,500 sampai dengan 0,400 Agak Tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0,300 Sedang 

Antara 0,300 sampai dengan 0,200 Agak Tidak Tinggi 

Antara 0,200 sampai dengan 0,100 Tidak Tinggi 

Antara 0,100 sampai dengan 0,000 Sangat Tidak Tinggi 

Sumber : Suharsimi Arikunto (2010:178) 

3.2.8.3 Analisis Determinasi (R2) 

Silalahi (2009:376) mengungkapkan koefisien ini dimaksudkan untuk 

mengetahui seberapa besar persentase variasi perubahan dalam satu variabel 

(dependen) ditentukan oleh perubahan dalam variabel lain (independen). Analisis 

determasi dalam regresi berganda digunakan untuk mengetahui persentase 
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sumbangan pengaruh variabel independen (X1, X2, X3) secara serentak terhadap 

variabel dependen (Z) melalui variabel moderator (Y). R2 = 0, maka tidak ada 

sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen 

terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan 

dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Rumus 

koefisien determinasi adalah sebagai berikut : 

KD = r2 x 100% 

Keterangan : 

KD= Nilai Koefisien determinasi 

r2  = Nilai Koefisien Korelasi 

Hasil perhitungan Adjusted R2 dapat dilihat pada tabel output SPSS Model 

Summary. Pada kolom Adjusted R2 dapat diketahui berapa persentase yang dapat 

dijelaskan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan 

sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain. 

3.3 Pengujian Hipotesis 

Langkah terakhir dari analisis data yaitu menguji hipotesis dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang cukup jelas dan dapat 

dipercaya antara variabel bebas dengan variabel terikat yang dipengaruhi oleh 

variabel moderator. Seperti yang terlihat dalam paradigma sebagai berikut:  

             

 

 

 

   

 

GAMBAR 3.2 

REGRESI BERGANDA DUMMY 

Keterangan : 

X1 : Creative Spectacles 

X2 : Creative Spaces 

X3 : Creative Tourism 

Y : Motivasi Wisatawan (Push dan Pull) 

X2 Z 

Y 

X1 

X3 
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Z : Behavioral Intention 

 : Epsilon (Variabel lain) 

Rancangan hipotesis dalam penelitian ini dilakukan secara simultan dan 

parsial. Rancangan hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1 Pengujian Secara Simultan (Uji Statistik F) 

Pengujian hipotesis ini dengan menggunakan uji f dihitung dengan rumus: 

 
Keterangan : 

R = Koefisien korelasi ganda 

m = Jumlah prediktor 

n = Jumlah Anggota Sampel 

Rancangan hipotesis secara simultan dalam penelitian ini diantaranya: 

a) H0 : bi = 0 artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara creative 

tourism yang terdiri dari creative spectacles, creative spaces dan creative 

tourism terhadap behavioral intention dipengaruhi oleh motivasi 

wisatawan 

b) H1 : bi  0 artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara creative 

tourism yang terdiri dari creative spectacles, creative spaces dan creative 

tourism terhadap behavioral intention dipengaruhi oleh motivasi 

wisatawan. 

2. Pengujian Secara parsial (Uji Statistik T) 

Perhitungan Uji T ini dapat dilakukan menggunakan rumus berikut: 

𝑡 =
r√n−2

√1−𝑟2
\ 

Keterangan : 

t = Distribusi normal 

r = Koefisien korelasi 

n = Banyaknya data 

 Rancangan hipotesis secara parsial dalam penelitian ini diantaranya: 
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a) H0 : bi = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan creative  

spectacles terhadap behavioral intention dengan moderator motivasi 

wisatawan. 

H1 : bi ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara creative 

spectacles terhadap behavioral intention dengan moderator motivasi 

wisatawan. 

b) H0 : bi = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara creative 

spaces terhadap behavioral intention dengan moderator motivasi 

wisatawan. 

H1 : bi ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara creative 

spaces terhadap behavioral intention dengan moderator motivasi 

wisatawan. 

c) H0 : bi = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara creative 

tourism terhadap behavioral intention dengan moderator motivasi 

wisatawan. 

H1 : bi ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara creative 

tourism terhadap behavioral intention dengan moderator motivasi 

wisatawan. 

Hasil Uji Parsial (Uji t) dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig 

(significance).  Jika probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05, maka dapat 

dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05, maka 

dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 


