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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini meneliti pengaruh tourist experience terhadap behavioral 

intention wisatawan di Desa Wisata Lebakmuncang. Penelitian ini menggunakan 

dua variabelyaitu variabel X sebagai variabel bebas (independen) dan variabel Y 

sebagai variabel terikat (dependen). Menurut Uma Sekaran (2013:68) variabel 

penelitian adalah suatu nilai yang berbeda atau bervariasi nilai. Nilai-nilai dapat 

berbeda pada waktu untuk objek yang sama, atau pada waktu yang sama untuk 

objek yang berbeda. 

Independent variable atau variabel bebas menurut Uma Sekaran (2013:69) 

adalah salah satu yang mempengaruhi variabel dependen baik secara positif atau 

negatif. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu tourist experience yang terdiri 

dari entertainment, educational, esthetics, dan escapism. Sementara menurut Uma 

Sekaran (2013:69) dependent variable atau variabel terikat adalah variabel yang 

menjadi perhatian utama bagi peneliti.Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

behavioral intentionyang terdiri dari intention to revisit dan willingness to 

recommend. 

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan wisata pedesaan Desa Wisata 

Lebakmuncang di Kabupaten Bandung.Unit analisis atau responden dalam 

penelitian ini adalah wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Lebakmuncang. 

Penelitian ini dilakukan pada kurun waktu kurang dari satu tahun, maka metode 

yang digunakan adalah cross sectional. Menurut Uma Sekaran (2013:106) 

mengemukakan bahwa cross sectional study adalah sebuah penelitian di mana 

data dikumpulkan hanya sekali, mungkin selama beberapa hari atau minggu atau 

bulan, untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis Metode dan Metode yang Digunakan 

Jenis penelitian dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah 

jenis penelitian deskriptif dan verifikatif.Menurut Uma Sekaran (2013:100) 
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penelitian deskriptif adalah jenis penelitian konklusif yang memiliki tujuan utama 

untuk mendeskripsikan sesuatu biasanya penjelasan mengenai karakteristik pasar 

atau fungsi. Melalui jenis penelitian deskriptif maka dapat diperoleh gambaran 

mengenai tourist experience di Desa Wisata Lebakmuncang danbehavioral 

intention wisatawan di Desa Wisata Lebakmuncang. 

Adapun pengertian penelitian verifikatif menurut Malhotra (2009:104) 

merupakan penelitian untuk menguji secara kausal yaitu hubungan antara variabel 

independendan dependen. Melalui jenis penelitian verifikatif maka penelitian ini 

menguji pengaruh tourist experience terhadap behavioral intention wisatawan di 

Desa Wisata Lebakmuncang. 

Berdasarkan jenis penelitian deskriptif dan verifikatif, maka  metode 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif 

dan explanatory survey. Menurut Malhotra (2010:96) menyatakan bahwa: 

Explanatory Survey adalah dilakukan untuk mengeksplorasi situasi 

masalah, yaitu untuk mendapatkan ide-ide dan wawasan ke dalam masalah 

yang dihadapi manajemen atau para peneliti tersebut. Penjelasan penelitian 

dalam bentuk wawancara mendalam atau kelompok fokus dapat 

memberikan wawasan berharga. 

Berdasarkan penelitian tersebut yang menggunakan metode tersebut, 

informasi dari sebagian populasi dikumpulkan langsung di tempat kejadian secara 

empirik dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari sebagian populasi 

terhadap objek yang sedang diteliti. 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Menurut Noor (2013:97) yang dimaksud dengan operasionalisasi variabel 

adalah bagian yang mendefinisikan sebuah konsep atau variabel agar dapat 

diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indikator). 

Penelitian ini mengkaji dua variabel yaitu variabeltourist experience 

sebagai variabel bebas (independent) dan behavioral intention sebagai variabel 

terikat (dependent). Secara lebih rinci operasional variabel masing-masing dapat 

dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut: 
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TABEL 3.1 

OPERASIONALISASI VARIABEL 

VARIABEL DIMENSI 

KONSEP 

VARIABEL/DI

MENSI 

INDIKATOR UKURAN SKALA 
NO. 

ITEM 

Tourist 

Experience 

(X) 

 

Pengalaman wisatawan sebagai menarik emosi, perasaan yang dirasa, 

pengetahuan yang diperoleh, dan keterampilan yang didapat melalui keterlibatan 

aktif dengan perusahaan saat sebelum konsumsi, ketika konsumsi, dan pasca 

konsumsi. (Ismail et al., 2011:208) 

 
Educational 

(X1) 

Dimensi yang 

secara aktif 

melibatkan 

pikiran 

wisatawan, 

menarik 

keingintahuan 

mereka untuk 

belajar sesuatu 

yang baru. (Pine 

dan Gilmore, 

1999 dalam 

Quadri-Felitti 

dan Fiore, 2013) 

Pengetahuan 

yang didapat. 

1. Tingkat 

pengetahuan yang 

didapat dalam 

kegiatan 

agrowisata di 

DWL. 

Ordinal III.1 

2. Tingkat 

pengetahuan yang 

didapat dalam 

kegiatan 

pembuatan 

makanan olahan 

khas DWL. 

Ordinal III.2 

3. Tingkat 

pengetahuan yang 

didapat dalam 

mengenal kesenian 

tradisional DWL. 

Ordinal III.3 

Manfaat 

pengetahuan 

yang didapat. 

4. Tingkat manfaat 

dari pengetahuan 

yang didapat di 

DWL. 

Ordinal III.4 

 
Escapism 

(X2) 

Dimensi yang 

memiliki ikatan 

paling efektif 

antara 

wisatawan 

dengan 

pengalaman 

yang mereka 

rasakan di mana 

wisatawanmeras

a melarikan diri 

dari tempat dan 

rutinitas sehari-

hari selama  

Perbedaan 

karakter yang 

dirasakan 

1. Tingkat perbedaan 

yang dirasakan 

antara karakter di 

tempat asal 

wisatawan dengan 

karakter 

masyarakat DWL. 

Ordinal III.5 
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VARIABEL DIMENSI 

KONSEP 

VARIABEL/ 

DIMENSI 

INDIKATOR UKURAN SKALA 
NO. 

ITEM 

  

berkunjung di 

suatu destinasi. 

(Pine dan 

Gilmore, 1999 

dalam Quadri-

Felitti dan Fiore, 

2013) 

Perbedaan 

rutinitas yang 

dirasakan 

2. Tingkat perbedaan 

yang dirasakan 

antara rutinitas di 

tempat asal 

wisatawan dengan 

rutinitas 

masyarakat DWL. 

Ordinal III.6 

Perbedaan 

keasyikan 

yang dirasakan 

3. Tingkat perbedaan 

yang dirasakan 

antara keasyikan di 

tempat asal 

wisatawan dengan 

keasyikan di DWL. 

Ordinal III.7 

 
Entertainme

nt(X3) 

Dimensi yang 

berasal dari 

perasaan dan 

emosi positif 

maupun 

pengalaman 

menyenangkan 

yang mampu 

menghibur 

wisatawan saat 

berkunjung ke 

suatu 

destinasi.(Pine 

dan Gilmore, 

1999 dalam 

Quadri-Felitti 

dan Fiore, 2013) 

Kesenangan 

melihat 

aktivitas 

masyarakat 

lokal. 

1. Tingkat 

kesenangan melihat 

aktivitas 

masyarakat lokal di 

DWL. 

Ordinal III.8 

Kesenangan 

menonton 

pertunjukan 

kesenian 

tradisional. 

2. Tingkat 

kesenangan 

menonton 

pertunjukan 

kesenian 

tradisionalDWL. 

Ordinal III.9 

Kesenangan 

melihat 

aktivitas 

pembuatan 

makanan 

olahan khas. 

3. Tingkat 

kesenangan melihat 

aktivitas 

pembuatan 

makanan olahan 

khas DWL. 

Ordinal III.10 

 
Esthetic 

(X4) 

Dimensi yang 

bersifat pasif 

mengacu pada 

keindahan 

lingkungan fisik 

yang dirasakan 

wisatawan 

melalui panca 

indra.(Pine dan 

Gilmore, 1999 

dalam Quadri-

Felitti dan Fiore, 

2013) 

Keindahan 

pemandangan 

alam. 

1. Tingkat keindahan 

pemandangan alam 

di DWL. 

Ordinal III.11 
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VARIABEL DIMENSI 

KONSEP 

VARIABEL/ 

DIMENSI 

INDIKATOR UKURAN SKALA 
NO. 

ITEM 

   

Kemenarikan 

bangunan. 

2. Tingkat 

kemenarikan 

bangunan di DWL. 

Ordinal III.12 

Kemenarikan 

pakaian adat. 

3. Tingkat 

kemenarikan 

pakaian adat 

masyarakat DWL. 

Ordinal III.13 

Behavioral 

Intention  

(Y) 

 

Niat perilaku sebagai perilaku yang disebabkan oleh persepsi pelanggan 

terhadap kualitas pelayanan dari pengalaman nyata setelah menerima 

layanan.(Shu-Hua Chang dan Rungtai Lin, 2015:4) 

 
Intention to 

Revisit 

Niat untuk 

berkunjung 

kembali ke 

destinasi. 

(Ismail et al., 

2016:401) 

Kesediaan 

untuk 

berkunjung 

kembali. 

1.  Tingkat kesediaan 

untuk berkunjung 

kembali ke DWL. 

Ordinal IV.1 

Kesediaan 

untuk 

mempertimban

gkan objek 

wisatasebagai 

pilihan 

destinasi. 

2. Tingkat kesediaan 

untukmempertimba

ngkan DWL 

sebagai pilihan 

destinasi. 

Ordinal IV.2 

Motivasi dari 

beragam 

pengetahuan 

yang didapat 

3. Tingkat motivasi 

berwisata 

(kembali) ke DWL 

untuk  

mendapatkan 

beragam 

pengetahuan. 

Ordinal IV.3 

Motivasi dari 

pengalaman 

berbeda yang 

dirasakan 

4. Tingkat motivasi 

berwisata 

(kembali) ke DWL 

untuk  merasakan 

pengalaman yang 

berbeda. 

Ordinal IV.4 

Motivasi dari 

menikmati 

aktivitas dan 

pertunjukan. 

5. Tingkat motivasi 

berwisata 

(kembali) ke DWL 

untuk menikmati 

hiburan kesenian. 

Ordinal IV.5 

6. Tingkat motivasi 

berwisata 

(kembali) ke DWL 

untuk menikmati  

Ordinal IV.6 
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VARIABEL DIMENSI 

KONSEP 

VARIABEL/ 

DIMENSI 

INDIKATOR UKURAN SKALA 
NO. 

ITEM 

   

 

aktivitas 

keseharian 

masyarakat lokal. 

  

Motivasi dari 

keindahan 

yang dirasakan 

7. Tingkat motivasi 

berwisata 

(kembali) ke DWL 

untuk melihat 

keindahan 

alamnya. 

Ordinal IV.7 

 

Willingness 

to 

Recommend 

Kesediaan untuk 

merekomendasi

kankepada 

teman-teman 

dan kerabat. 

(Ismail et al., 

2016:401) 

Kesediaan 

merekomendas

ikan objek 

wisata kepada 

orang lain. 

1. Tingkat kesediaan 

merekomendasikan 

DWL kepada 

orang lain. 

Ordinal IV.8 

Kesediaan 

mengajak 

orang lain 

untuk 

berkunjung. 

2. Tingkat kesediaan 

mengajak orang 

lain untuk 

mengunjungi 

DWL. 

Ordinal IV.9 

Kesediaan 

memberikan 

tanggapan 

yang positif. 

3. Tingkat kesediaan 

memberikan 

tanggapan yang 

positif  mengenai 

DWL. 

Ordinal IV.10 

Kesediaan 

menceritakan 

pengalaman. 

4. Tingkat kesediaan 

menceritakan 

pengalaman di 

DWL. 

Ordinal IV.11 

Sumber :  Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber literatur, 2017 

3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

Data merupakan sesuatu yang harus dikumpulkan lebih dulu oleh peneliti 

sebelum mengolahnya menjadi informasi.Menurut Menurut Uma Sekaran  

(2013:113) data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan 

pertama oleh peneliti pada variabel minat untuk tujuan khusus penelitian. 

Sedangkan data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari 

sumber-sumber yang sudah ada. Maholtra (2009:120) mengemukakan 

berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu: 
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1. Data Primer (Primary Data Source) 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh 

pihak pertama. Peneliti dapat mengolah kembali data primer yang 

diperoleh untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan 

dalam penelitian eksploratif. 

2. Data Sekunder (Secondary Data Source) 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui pihak kedua, 

biasanya diperoleh melalui badan/intansi yang bergerak dalam proses 

pengumpulan data, baik itu intansi pemerintah maupun swasta. 

Untuk lebih jelasnya mengenai data dan sumber data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan dan menyajikannya dalam 

Tabel 3.2 berikut. 

TABEL 3.2 

JENIS DAN SUMBER DATA 

DATA PENELITIAN 
JENIS 

DATA 
SUMBER DATA 

Profil Desa Wisata 

Lebakmuncang 
Sekunder 

Sekretariat POKJA Desa Wisata 

Lebakmuncang. 

Data Kunjungan Desa Wisata 

Lebakmuncang 
Sekunder 

Sekretariat POKJA Desa Wisata 

Lebakmuncang. 

Data pra-penelitian Behavioral 

Intention Desa Wisata 

Lebakmuncang 

Primer 

Penyebaran kuisioner pra-

penelitian kepada wisatawan 

yang berkunjung dan wawancara 

terhadap Pengelola Desa Wisata 

Lebakmuncang. 

Karakteristik dan Pengalaman 

Wisatawan Desa Wisata 

Lebakmuncang 

Primer 

Penyebaran kuesioner penelitian 

kepada wisatawan yang 

berkunjung ke Desa Wisata 

Lebakmuncang. 

Tanggapan wisatawan terhadap 

tourist experience Desa Wisata 

Lebamuncang 

Primer 

Penyebaran kuesioner penelitian 

kepada wisatawan yang 

berkunjung ke Desa Wisata 

Lebakmuncang. 

Tanggapan wisatawan terhadap 

behavioral intention Desa Wisata 

Lebamuncang 

Primer 

Penyebaran kuesioner penelitian 

kepada wisatawan yang 

berkunjung ke Desa Wisata 

Lebakmuncang. 

Sumber :  Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber literatur, 2017 
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3.2.4 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampel 

3.2.4.1 Populasi 

Dalam melakukan penelitian, kegiatan pengumpulan data merupakan 

langkah penting guna mengetahui karakteristik dari populasi yang merupakan 

elemen-elemen dalam objek penelitian. Data populasi digunakan untuk 

pengambilan keputusan atau digunakan untuk pengujian hipotesis. 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013:240) populasi mengacu pada seluruh 

kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut 

oleh seorang peneliti. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh 

wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Lebakmuncang dengan jumlah 

wisatawan  yang berkunjung pada tahun 2016 sebesar 700 orang. 

3.2.4.2 Sampel 

Pada umumnya penelitian yang dilakukan tidak meneliti semua populasi. 

Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor seperti keterbatasan biaya dan 

waktu yang tersedia. Oleh karena itu peneliti mengambil sebagian dari populasi 

yang disebut sampel. Menurut Maholtra (2009: 364) berpendapat bahwa sampel 

adalah sub-kelompok populasi yang terpilih untuk berpartisipasi dalam studi. 

Untuk memperoleh sampel yang representative dari suatu populasi, maka setiap 

subjek dalam populasi diupayakan untuk memiliki peluang yang sama untuk 

menjadi sampel. Untuk menentukan sampel dari populasi yang telah ditetapkan 

perlu dilakukan suatu pengukuran yang dapat menghasilkan jumlah n. 

 Untuk mengukur sampel, peneliti menggunakan teknik Slovin (dalam 

Husein Umar 2008:141), yaitu dengan rumus: 

 

 Keterangan:  n = ukuran sampel 

   N = ukuran populasi 

   e = kelonggaran penelitian karena kesalahan pengambilan  

         sampel yang  masih dapat ditolerir (e = 0.1 atau 10%). 
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 Berdasarkan rumus Slovin, maka ukuran sampel pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 Berdasarkan hasil dari perhitungan di atas, diperoleh hasil sampel sebesar 

99,86 tetapi untuk jaminan keakuratan, sebaiknya sampel ditambah sedikit lebih 

banyak dari jumlah matematikanya. Berdasarkan ukuran sampel (n) minimal, 

maka dalam penelitian ini ditetapkan ukuran sampel (n) sebanyak 100 responden 

agarlebih representatif. 

3.2.4.3 Teknik Sampel 

Charles Stangor (2011:110) mengungkapkan bahwa teknik sampling 

mengacu pada pemilihan orang-orang untuk berpartipasi dalam sebuah proyek 

penelitian, biasanya digunakan untuk tujuan membuat kesimpulan tentang 

kelompok yang lebih besar dari individu. Penarikan sampel merupakan suatu 

proses pemilihan sejumlah elemen dari populasi sehingga dengan mempelajari 

sampel akan memungkinkan untuk menggeneralisasi karakteristik elemen 

populasi. 

Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokan menjadi dua yaitu: 

1. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel (Sugiyono,2012:92). Teknik ini meliputi 

systematic random sampling, proportionate stratified random, 

disproportionate stratified random, dan sampling area (cluster sampling). 

2. Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2012:95). Teknik ini 
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meliputi systematic sampling, quota sampling, incidental 

sampling, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. 

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik purposive sampling. Menurut Mark. L Benson et al. (2012:250) 

menyatakan bahwa dalam teknik purposive sampling, subjek dipilih berdasarkan 

karakteristiknya. Teknik ini dipilih karena populasi dan sampel yang dipilih 

memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut antara lain: 

1. Wisatawan yang pernah berkunjung ke Desa Wisata Lebakmuncang. 

2. Wisatawan yang melakukan kegiatan berwisata di Desa Wisata 

Lebakmuncang. 

3. Wisatawan dengan usia ≥15 tahun. 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Uma Sekaran (2013:116), teknik pengumpulan data merupakan 

bagianyang tidak terpisahkandaridesainpenelitian. Untuk memperoleh data yang 

lengkap dalam penelitian ini, penulis  menggunakan beberapa teknik penelitian 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan pemberi informasi untuk 

mengumpulkan data dan fakta yang berkaitan dengan penelitian. Tanya 

jawab secara lisan dengan pengelola Desa Wisata Lebakmuncang. Dari 

wawancara ini diperoleh data kunjungan wisatawan Desa Wisata 

Lebakmuncang. Wawancara juga dilakukan untuk memperoleh informasi 

mengenai program-program pemasaran yang dilakukan. Alat kumpul yang 

digunakan adalah pedoman wawancara. 

2. Observasi 

 Observasi dilakukan dengan cara meninjau serta melakukan pengamatan 

langsung terhadap objek yang diteliti. Hasil dari observasi dapat dijadikan 

data pendukung dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan. 

Observasi dilakukan terhadap objek yang diteliti yaitu wisatawan yang 
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berkunjung ke Desa Wisata Lebakmuncang mengenai tourist experience 

dan behavioral intention. 

3. Kuisioner 

Menurut Uma Sekaran (2013:147) kuesioner adalah merumuskan set 

pertanyaan tertulis pada responden untuk mendapatkan jawaban.Instrumen 

atau alat pengumpulan data yang disebut angket berisi sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Responden 

mempunyai kebiasaan untuk memberikan jawaban atau respon sesuai 

dengan persepsinya. Kuesioner berisi petanyaan dan pernyataan mengenai 

karakteristik responden, pengalaman responden mengenai tourist 

experience dan behavioral intention di Desa Wisata Lebakmuncang. 

Kuesioner ditujukan kepada wisatawan yang berkunjung di Desa Wisata 

Lebakmuncang. 

4. Studi literartur  

Studi literatur berupa usaha pengumpulan informasi yang berkaitan dengan 

teori-teori yang berhubungan dengan masalah dan variabel penelitian yang 

terdiri dari tourist experience dan behavioral intention. Teknik ini 

dilakukan untuk melengkapi data yang berkaitan dengan penelitian. 

 

3.2.6 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Dalam suatu penelitian, data merupakan hal yang sangat penting karena 

data merupakan gambaran dari variabel yang diteliti serta berfungsi sebagai 

pembentuk hipotesis. Oleh karena itu benar tidaknya suatu data sangat 

menentukan mutu hasil penelitian. Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian 

ini diproses dengan menggunakan alat bantu software komputer program SPSS 

(Statistical Product for Service Solutions) 20 for window. 

3.2.6.1 Hasil Pengujian Validitas 

Data merupakan hal yang paling penting dalam penelitian ini. Data 

merupakan gambaran variabel yang diteliti dan fungsinya sebagai pembentukan 

hipotesis penelitian. Benar atau tidaknya data menentukan hasil penelitian. Jika 

peneliti menggunakan kuesioner di dalam pengumpulan data penelitian, maka 
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item-item yang disusun pada kuesioner tersebut menjadi instrumen penelitian dan  

merupakan alat tes yang harus mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian. 

Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan 

reliable. 

Malhotra (2009:36) mengemukakan definisi dari  validitas adalah sejauh 

mana perbedaan bendar dalam apa yang sedang diukur bukan kesalahan 

sistematik atau acak. Namun dalam penelitian ini,pengujian validitas tidak 

dilakukan secara manual tetapi menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistic 

(Statisfical Product for Service Solution) 20 for Windows. Dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Distribusi data pada excel copy ke spss data view. 

2. Klik Variabel View (letaknya kiri bawah) isi kolom name dengan variabel-

variabel penelitian. Width, decimal, label (isi dengan nama-nama atas 

variabel penelitian), colom, align, (left, center, right, justify) dan isi juga 

kolom measure (skala: scale). 

3. Pengisian data : pilih data view pada SPSS data editor. 

4. Pengolahan data : pilih analyze,correlate,bivariate. 

5. Pengisian (dari bivariate correlation) : masukan skor jawaban dan total ke 

variables, correlation coefficient pilih pearson, test of significance klik 

two tailed. 

6. Klik Ok untuk mengakhiri perintah. 

Keputusan pengujian validitas responden menggunakan taraf signifikansi 

sebagai berikut : 

1. Nilai r dibandingkan dengan r tabel dengan dk = n-2 dan taraf signifikasi α = 

0,05 

2. Item pertanyaan-pertanyaan responden penelitian dikatakan valid jika 

rhitung>rtabel. 

3. Item pertanyaan-pertanyaan responden penelitian dikatakan tidak valid jika 

rhitung<rtabel. 
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4. Berdasarkan jumlah angket yang diuji sebanyak 30 responden dengan tingkat 

signifikasi 5% dan derajat kebebasan (dk) n-2 (30-2=28), maka didapat nilai r 

tabel sebesar 0,361. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 20 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 Tabel 

hasil dari uji validitas instrumen penelitian. 

TABEL 3.3 

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS 

No Pernyataan rhitung Keterangan 

A.  Educational   

1.  Pengetahuan yang didapat dalam kegiatan 

agrowisata di Desa Wisata Lebakmuncang. 
0,818 Valid 

2.  Pengetahuan yang didapat dalam kegiatan 

pembuatan makanan olahan khas Desa Wisata 

Lebakmuncang. 

0,788 Valid 

3.  Pengetahuan yang didapat dalam mengenal 

kesenian tradisional di Desa Wisata 

Lebakmuncang. 

0,559 Valid 

4.  Manfaat dari pengetahuan yang didapat di Desa 

Wisata Lebakmuncang 
0,784 Valid 

B.  Escapism  Valid 

5.  Perbedaan antara karakter di tempat asal wisatawan 

dengan karakter masyarakat Desa Wisata 

Lebakmuncang. 

0,717 Valid 

6.  Perbedaan antara rutinitas di tempat asal wisatawan 

dengan rutinitas masyarakat Desa Wisata 

Lebakmuncang. 

0,880 Valid 

7.  Perbedaan antara keasyikan di tempat asal 

wisatawan dengan keasyikan masyarakat di Desa 

Wisata Lebakmuncang. 

0,791 Valid 

C.  Entertainment  Valid 

8.  Kesenangan melihat aktivitas masyarakat lokal di 

Desa Wisata Lebakmuncang. 
0,535 Valid 

9.  Kesenangan saat menonton pertunjukan kesenian 

tradisional Desa Wisata Lebakmuncang. 
0,596 Valid 

10.  Kesenangan melihat aktivitas pembuatan makanan 

olahan khas Desa Wisata Lebakmuncang. 
0,790 Valid 

D.  Esthetic  Valid 

11.  Keindahan pemandangan alam di Desa Wisata 

Lebakmuncang. 
0,808 Valid 
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12.  Kemenarikan bangunan di Desa Wisata 

Lebakmuncang. 
0,580 Valid 

13.  Kemenarikan pakaian adat Desa Wisata 

Lebakmuncang. 
0,687 Valid 

E.  Intention to Revisit  Valid 

14.  Kesediaan berkunjung kembali ke Desa Wisata 

Lebakmuncang. 
0,647 Valid 

15.  Kesediaan untuk mempertimbangkan Desa Wisata 

Lebakmuncang sebagai pilihan destinasi. 
0,664 Valid 

16.  Motivasi berwisata (kembali) ke Desa Wisata 

Lebakmuncang untuk mendapatkan beragam 

pengetahuan. 

0,768 Valid 

No Pernyataan rhitung Keterangan 

17.  Motivasi berwisata (kembali) ke Desa Wisata 

Lebakmuncang untuk merasakan pengalaman yang 

berbeda. 

0,552 Valid 

18.  Motivasi berwisata (kembali) ke Desa Wisata 

Lebakmuncang untuk menikmati hiburan kesenian. 
0,524 Valid 

19.  Motivasi berwisata (kembali) ke Desa Wisata 

Lebakmuncang untuk menikmati aktivitas 

keseharian masyarakat lokal. 

0,479 Valid 

20.  Motivasi berwisata (kembali) ke Desa Wisata 

Lebakmuncang untuk melihat pemandangan 

alamnya. 

0,767 Valid 

F.  Wilingness to Recommend  Valid 

21.  Kesediaan merekomendasikan Desa Wisata 

Lebakmuncang kepada orang lain. 
0,597 Valid 

22.  Kesediaan memberikan tanggapan yang positif  

mengenai Desa Wisata Lebakmuncang. 
0,674 Valid 

23.  Kesediaan mengajak orang lain untuk mengunjungi 

Desa Wisata Lebakmuncang. 
0,541 Valid 

24.  Kesediaan menceritakan pengalaman di Desa 

Wisata Lebakmuncang. 
0,505 Valid 

 Berdasarkan kuesioner yang diuji sebanyak 30 responden dengan tingkat 

signifikasi 5% dan derajat bebas (df) n-2 (30-2=28), maka diperoleh nilai rtabel 

sebesar 0,361. Dari tabel hasil pengujian validitas diketahui bahwa pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan kepada responden seluruhnya dinyatakan valid karena 

memiliki rhitung lebih besar dengan rtabel sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut 

dapat dijadikan alat ukur terhadap konsep yang seharusnya diukur. 

 Berdasarkan Tabel 3.3 terlihat bahwa tiga belas item pertanyaan pada 

dimensi x valid dan dapat diketahui bahwa nilai tertinggi terdapat pada dimensi 
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escapism dengan item pertanyaan perbedaan antara rutinitas di tempat asal 

wisatawan dengan rutinitas masyarakat Desa Wisata Lebakmuncang yang bernilai 

0,880. Sedangkan nilai terendah terdapat pada dimensi entertainment dengan item 

pertanyaan kesenangan melihat aktivitas masyarakat lokal diDesa Wisata 

Lebakmuncang yang bernilai 0,535. Pada sebelas item pertanyaan pada dimensi y 

valid dan dapat diketahui bahwa nilai tertinggi terdapat pada dimensi intention to 

revisit dengan item pertanyaan motivasi berwisata (kembali) ke Desa Wisata 

Lebakmuncang untuk mendapatkan beragam pengetahuan yang bernilai 0,768, 

sedangkan nilai terendah terdapat pada dimensi intention to revisit dengan item 

pertanyaan motivasi berwisata (kembali) ke Desa Wisata Lebakmuncang untuk 

menikmati aktivitas keseharian masyarakat lokal yang bernilai 0,479. Sehingga 

dapat diinterpretasikan korelasinya cukup tinggi. 

3.2.6.2 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan bahwa suatu 

instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpulan data 

karena instrument tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjukkan keandalan 

pengukuran(Noor, 2013:24). Jika suatu instrumen dapat dipercaya maka data yang 

dihasilkan oleh instrumen tersebut dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas 

kuesioner penelitian dilakukan dengan rumus alpha. Rumus alpha digunakan 

untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket 

atau soal bentuk uraian (Suharsimi Arikunto, 2010:178). 

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan reliabilitas internal 

dengan rumus Cronbach Alpha.  Hal ini dikarenakan instrument yang digunakan 

memiliki skor yang merupakan rentangan antara beberapa nilai (misalnya 0-10 

atau 0-100) atau yang terbentuk skala 1-3, 1-5, atau 1-7 dan seterusnya. Namun 

dalam penelitian ini,pengujian validitas tidak dilakukan secara manual tetapi 

menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistic (Statisfical Product for Service 

Solution)20 for Windows. Dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Distribusi data pada excel copy ke spss data view. 

2. Klik Variabel View (letaknya kiri bawah) isi kolom name dengan variabel-

variabel penelitian.Width,decimal,label(isi dengan nama-nama atas 
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variabel penelitian),colom,align,(left,center,right,justify) dan isi juga 

kolom measure (skala:scale) 

3. Kembali ke data view,pilih analyze,pada toolbar pilih realibility analyze.  

4. Pindahkan data yang diuji atau klik alpha 

5. Klik continue,kemudian klik OK untuk mengakhiri perintah. 

Koefisien cronbach alpa merupakan statistik yang paling umum 

digunakan untuk menguji reliabilitas suatu instrument penelitian. Suatu instrument 

penelitian diindikasikan memiliki tingkat reliabilitas memadai jika: 

1. Cronbach alpha > 0,70 maka item pertanyaan dinyatakan reliabel. 

2. Cronbach alpha <0,70 maka item pertanyaan dinyatakan tidak reliabel. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach.  

Apabila angka Alpha Cronbach mendekati 1, maka semakin tinggi tingkat 

reliabilitasnya.Hasil pengujian reliabilitas instrumen dapat dilihat pada Tabel 3.5 

berikut: 

TABEL 3.4 

HASIL PENGUJIAN RELIABILITAS 

No Variabel Cσhitung Cσ Keterangan 

1.  Tourist Experience 0,740 0,70 Reliabel 

2.  Behavioral Intention 0,832 0,70 Reliabel 

 

Berdasarkan Tabel 3.4 yang menunjukan hasil pengujian reliabilitas 

tourist experience dan behavioral intentionwisatawan terlihat dari nilai alpha 

cronbach yaitu lebih besar daripada 0,70, sehingga dapat dikatakan bahwa 

penelitian ini reliabel dan dapat dipercaya.  

3.2.7 Rancangan Analisis Data 

3.2.7.1 Rancangan Analisis Data Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk melihat faktor 

penyebab. Analisis deskriptif bertujuan untuk mengubah kumpulan data mentah 

menjadi informasi yang mudah dipahami. Analisis data deskriptif dilakukan 

dengan menggolongkan, mengklasifikasikan dan menginterpretasikan data-data 

yang didapat yang selanjutnya dianalisis, sehingga diperoleh gambaran umum 

tentang variabel berdasarkan beberapa analisis sebagai berikut: 
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1. Analisis deskriptif tentang tourist experience pada wisatawan di Desa 

Wisata Lebakmuncang yang terdiri dari 4 dimensi yaitu educational, 

escapism,entertainment,dan esthetic. 

2. Analisis deskriptif tentang behavioral intention wisatawan Desa Wisata 

Lebakmuncang yang terdiri dari intention to revisit dan willingness to 

recommend. 

3.2.7.2 Rancangan Analisis Data Verifikatif 

Proses untuk menguji hipotesis dimana metode analisis yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah metode analisis verifikatif, maka dilakukan analisis 

regresi berganda. Dalam hal ini, regresi berganda adalah nilai dua pengaruh 

variabel bebas (X) atau lebih terhadap variabel terikat (Y) untuk membuktikan ada 

atau tidak adanya hubungan kasual antara dua variabel bebas atau lebih. Untuk 

menetapkan keempat variabel mempunyai hubungan kasual atau tidak, maka 

harus didasarkan pada teori atau konsep-konsep tentang keempat variabel 

tersebut. 

Analisis verifikatif diperlukan untuk menguji hipotesis secara statistik 

yang menitikberatkan pada pengungkapan perilaku variabel penelitian. Analisis 

data dilakukan setelah data seluruh responden terkumpul. Kegiatan analisis data 

dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Menyusun data 

2. Menyeleksi data kegiatan seleksi data ditunjukan untuk mengecek 

kelengkapan identitas responden, kelengkapan data serta isian data yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. 

3. Tabulasi data 

a. Memberi skor pada setiap item. 

b. Menjumlahkan skor pada setiap item. 

c. Menyusun ranking pada setiap item. 

4. Menganalisis data 

Menganalisis data yaitu proses pengolahan data dengan menggunakan 

rumus-rumus statistik, menginterpretasi data agar diperoleh suatu 

kesimpulan.  
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5. Pengujian 

Proses pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan menggunakan 

analisis regresi berganda. 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka variabel yang dianalisis adalah 

variabel independen (X) yaitu tourist experienceyang terdiri dari educational, 

escapism,entertainment,dan esthetic. Sedangkan variabel dependen (Y) yaitu 

behavioral intention. 

 

 

3.2.7.3 Analisis Regresi Berganda 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah suatu alat analisis 

peramalan nilai pengaruh dua atau lebih variabel independen (X1, X2, X3, dan X4) 

terhadap variabel dependen (Y) untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan 

kausal antara dua atau lebih variabel independen. Skala yang  digunakan dalam 

penelitian ini adalah ordinal scale yang berbentuk peringkat yang menunjukan 

suatu urutan presensi/penilaian. Skala ordinal ini perlu ditransformasi menjadi 

skala interval dengan menggunakan Method Successive Interval. 

Penelitian ini tidak mentransformasi dengan cara manual tetapi dengan 

bantuan aplikasi Microsoft Excel dengan Add Ins MSI(Method Successive 

Interval) dengan langkah sebagai berikut: 

1. Install add ins Successive.xla pada Microsoft Excel 

2. Jalankan aplikasi Microsoft Excel 

3. Buka data yang akan diolah menjadi MSI 

4. Klik Toolbar Statistics. 

5. Pilih Succesive Interval. 

6. Pada Menu Input Pilih data range, lalu drag data yang akan di MSI. 

7. Pada Menu Output pilih kolom tempat MSI. 

8. Pilih Next. 

9. Pada Menu Select Variables, pilih seluruh item yang akan di MSI-kan. 

10. Pilih Next. 
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11. Pada Menu Min Value isi dengan 1 dan Max Value dengan 5. 

12. Klik Menu Display Summary, lalu Next. 

13. Klik Finish. 

Data penelitian yang telah berskala interval selanjutnya akan ditemukan 

pasangan data variabel independen dengan variabel dependen serta akan 

ditemukan persamaan yang berlaku untuk pasangan-pasangan tersebut.Untuk  

mendapatkan keempat variabel mempunyai hubungan kausal atau tidak,maka 

harus didasarkan pada teori atau konsep-konsep tentang variabel-variabel tersebut. 

Perumusan persamaan regresi berganda berdasarkan empat variabel bebas 

tersebut sebagai berikut: 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 

   

Keterangan: Y =  Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

(behavioral intentions) 

a  =  Harga Y bila X = 0 

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang 

didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka terjadi 

kenaikan dan bila b (-) maka terjadi penurunan. 

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai 

tertentu. 

X1 (educational), X2 (escapism), X3 (entertainment), dan X4 

(esthetic) adalah variabel penyebab. 

 Analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independen 

minimal dua atau lebih. Menerjemahkan ke dalam beberapa sub hipotesis yang 

menyatakan pengaruh sub variabel independen yang paling dominan terhadap 

variabel dependen, lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut: 
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GAMBAR 3.1 

REGRESI LINIER BERGANDA 

 

 

 

Keterangan: 

X1 =Educational 

X2 =Escapism 

X3 =Entertainment 

X4 = Esthetic 

Y = Behavioral Intention 

1. Teknik Analisis regresi berganda 

Larangan asumsi-asumsi dalam analisis regresi linear berganda perlu 

dideteksi. Adapun cara untuk mendeteksi agar larangan-larangan dalam analisis 

regresi linear berganda tidak terjadi yaitu dengan cara uji asumsi klasik yang 

secara statistik harus dipenuhi. Asumsi klasik yang sering digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Uji Asumsi Normalitas 

Pengujian asumsi normalitas untuk menguji data variabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi 

normal atau berdistribusi tidak normal. Jika distribusi data normal, maka analisis 

data dan pengujian hipotesis digunakan statistik parametrik. Untuk mendeteksi 

apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak dilakukan dengan 

menggunakan normal probability plot. Suatu model regresi memiliki data 

berdistribusi normal apabila sebaran datanya terletak disekitar garis diagonal pada 

normal probability plot yaitu dari kiri bawah ke kanan atas berarti berdistribusi 

X2 

Y X3 

X4 

X1 
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normal. Data berdistribusi normal, jika nilai sig (signifikansi) > 0,05. Sedangkan 

data berdistribusi tidak normal, jika nilai sig (signifikansi) < 0,05. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan 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.Kesimpulannya apabila nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 maka tidak terjadi 

gejala Heteroskedastisitas. 

c. Uji Asumsi Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah untuk melihatt 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 variabel terikat menjadi terganggu. 

Pengambilan keputusan dalam uji asumsi multikolinearitas dapat melalui cara 

sebagai berikut: 

1) Melihat nilai Tolerance 

 Tidak terjadi Multikolinearitas, jika nilai Tolerance lebih besar 0,10. 

 Terjadi Multikolinearitas, jika nilai Tolerance lebih kecil atau samadengan 

0,10. 

2) Melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) 

 Tidak terjadi Multikonieritas, jika nilai VIF lebih kecil 10,00. 

 Terjadi Multikonieritas, jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan10,00. 

d. Uji Asumsi Autokorelasi 

Autokorelasi untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t 

dengan periode sebelumnya (t-1).Uji Autokorelasi hanya dilakukan data time 

series (runtut waktu) dan tidak perlu dilakukan pada cross section seperti pada 

kuesioner dimana semua pengukuran variabel dilakukan secara serempak pada 

saat yang bersamaan. Jika terjadi autokorelasi maka variabel tersebut menjadi 

tidak baik atau tidak layak  dipakai prediksi. Gejala autokorelasi dideteksi dengan 
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melakukan uji Durbin Watson (DW). Hasilnya dibandingkan dengan nilai-nilai 

dtabel  pada α=0,05 

2. Analisis Korelasi (R) 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih 

variabel independen (X1, X2, X3, X4) terhadap variabel dependen (Y) secara 

serentak.Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara 

variabel independen (X1, X2, X3, X4) secara serentak terhadap variabel dependen 

(Y).Nilai R berkisar antara 0 sampai 1.Nilai semakin mendekati 1 berarti 

hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka 

hubungan yang terjadi semakin lemah. Adapun interpretasi hasil untuk 

perhitungan analisis korelasi adalah sebagai berikut: 

TABEL 3.5 

INTERPRETASI KOEFISIEN KORELASI 

Besarnya Nilai Tingkat Hubungan 

0,000 – 0,199 Sangat Rendah 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,400 – 0,599 Sedang 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,800 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2012:184) 

4. Analisis Determinasi (R
2
) 

Analisis determinasi dalam regresi berganda digunakan untuk mengetahui 

persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1, X2, X3, X4) secara 

serentak terhadap variabel dependen (Y).Silalahi (2009:375) mengungkapkan 

koefisien ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar presentase variasi 

perubahan dalam satu variabel (dependen) ditentukan oleh perubahan dalam 

variabel lain (independen). R
2 

= 0, maka tidak ada sedikitpun presentasi 

sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel 

dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak 

menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. 

3.2.8 Pengujian Hipotesis 

Langkah terakhir dari analisis data yaitu menguji hipotesis dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang cukup jelas dan dapat 
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dipercaya antara variabel independen dengan variabel dependen yang pada 

akhirnya akan diambil suatu kesimpulan H0 ditolak atau H1 diterima dari 

hipotesis yang telah dirumuskan. Rancangan hipotesis dalam penelitian ini 

dilakukan secara simultan dan parsial. Rancangan hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Secara Simultan 

Pengujian secara simultan berfungsi untuk membuktikan ahwa setiap 

variabel independen (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen (Y) secara serentak. Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis 

yang diajukan adalah: 

a. Jika fhitung > ftabel, maka H0 ditolak artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan antara tourist experience yang terdiri dari educational, 

escapism, entertainment, dan estheticterhadap behavioral intention. 

b. Jika fhitung<ftabel, maka H0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara tourist experience yang terdiri dari educational, 

escapism, entertainment, dan estheticterhadap behavioral intention. 

Rumusan hipotesisnya adalah: 

a. H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tourist experience 

yang terdiri dari educational, escapism,entertainment, 

danestheticterhadap behavioral intention. 

b. Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara tourist experience yang 

terdiri dari educational, escapism, entertainment, dan estheticterhadap 

behavioral intention. 

2. Secara Parsial 

Kriteri pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan adalah: 

a. Jika thitung> ttabel, maka artinya terdapat pengaruh antara educational 

terhadap behavioral intention. 

Jika thitung< ttabel, maka artinya tidak terdapat pengaruh antara educational 

terhadap behavioral intention. 

b. Jika thitung> ttabel, maka artinya terdapat pengaruh antara escapism terhadap 

behavioral intention. 
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Jika thitung< ttabel, maka artinya tidak terdapat pengaruh antara escapism 

terhadap behavioral intention. 

c. Jika thitung> ttabel, maka artinya terdapat pengaruh antara entertainment 

terhadap behavioral intention. 

Jika thitung< ttabel, maka artinya tidak terdapat pengaruh antara 

entertainment terhadap behavioral intention. 

d. Jika thitung> ttabel, maka artinya terdapat pengaruh antara esthetic terhadap 

behavioral intention. 

Jika thitung< ttabel, maka artinya tidak terdapat pengaruh antara esthetic 

terhadap behavioral intention. 


