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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini menganalisis mengenai  pengaruh perceived value pada wisata 

berbasis budaya Istano Pagaruyung terhadap revisit intention wisatawan nusantara 

yang berkunjung ke Istano Basa Pagaruyung. Variabel adalah segala sesuatu yang 

dapat membedakan atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda pada berbagai waktu 

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

orang yang berbeda ((Sekaran & Bougie, 2017):77). 

 Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu 

variabel bebas (Independent Variable) “X”, yaitu variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) dan 

variabel terikat (Dependent Variable) “Y”, sering juga disebut variabel output yaitu 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Variabel tersebut digunakan untuk menganalisis dan mengukur kinerja Perceived 

Value terhadap Revisit Intention. Perceived Value sebagai variabel bebas 

(Indenpendent Variable) “X” yang terdiri dari Emotional Value (X1), Social Value 

(X2), Conditional Value (X3) dan Epistemic Value (X4) sedangkan variabel terikat 

(Dependent Variable) “Y” yaitu Revisit Intention. 

 Penelitian ini dalam konteks wisata berbasis budaya di Istano Pagaruyung, 

Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Unit analisis atau responden dari 

penelitian ini adalah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Istano Pagaruyung. 

Penelitian ini dilakukan satu kali dalam periode waktu kurang dari satu tahun, maka 

metode yang digunakan adalah cross sectional method. Menurut ((Sekaran & 

Bougie, 2017):122) penelitian dengan cross sectional method adalah penelitian 

yang dimana data dikumpulkan hanya sekali (dilakukan selama periode hari, 

minggu, atau bulan) untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode dalam arti sempit yaitu cara atau jalan, sedangkan secara luas 

metode merupakan cara yang sistematik untuk mendapatkan atau mencapai suatu 

tujuan yang diinginkan. Secara keseluruhan, metode penelitian adalah cara atau 
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prosedur yang sistematik dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah 

tertentu untuk mendapatkan informasi yang digunakan sebagai solusi atas masalah 

tersebut ( (Silalahi, 2018):3). 

3.2.1 Jenis dan Metode yang Digunakan 

 Jenis penelitian ini yaitu penelitian dengan jenis kuantitatif yaitu cara 

memberi solusi atas masalah atau memberi jawaban atas pertanyaan melalui 

berdasarkan numerik yang dikumpulkan melalui kuisioner dan wawancara 

kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik ((Silalahi, 2018):9). 

 Berdasarkan variabel-variabel yang diteliti, maka jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian deskriptif dan verifikatif. Menurut (Sekaran & Bougie, 

2017): 111), penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan mampu menjelaskan 

karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi disebut penelitian deskriptif. 

Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk menjelaskan, meringkaskan, membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akuran mengenai 

fakta-fakta, sifat sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Melalui 

penelitian deskriptif, dapat diperoleh gambaran Perceived Value dan Revisit 

Intention wisatawan nusantara. 

 Metode verifikatif didefinisikan oleh (Sugiyono, 2017) yaitu metode 

penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif 

dengan perhitungan statistika sehingga didapatkan hasil pembuktian yang 

menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima. Melalui penelitian verifikatif, dapat 

diuji pengeruh Perceived Value pada wisata berbasis budaya Istano Basa 

Pagaruyung terhadap Revisit Intention wisatawan nusantara. 

 Berdasarkan jenis penelitian yang telah diuraikan diatas maka metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode explanatory survey. Menurut 

(Sekaran & Bougie, 2017) bahwa yang dimaksud dengan metode survey adalah 

penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang 

alamiah. Tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan, misalkan 

dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya 

(perlakuan tidak seperti dalam eksperimen) (Sugiyono, 2017). 
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 Metode explanatory survey menurut (Sugiyono, 2017) mendefinisikan 

metode explanatory survey merupakan metode penelitian yang dilakukan pada 

populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel 

yang diambil dari populasi tersebut. Sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, 

distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. 

Berdasarkan penelitian tersebut yang menggunakan metode tersebut, informasi dari 

sebagian populasi dikumpulkan langsung ditempat kejadian secara empirik dengan 

tujuan untuk mengetahui pendapat dari sebagian populasi terhadap objek yang 

sedang diteliti. 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

 Variabel yang diteliti dalam penelitian ini dioperasionalisasikan dalam dua 

variabel utama yaitu variabel bebas (X) adalah perceived value yang terdiri dari 

emotional value (X1), social value (X2), conditional value (X3), dan epistemic value 

(X4). Sedangkan variabel terikat (Y) yaitu revisit intention yang terdiri dari 

kesedian untuk the willingness to revisit (Y1) dan  intention to reccommend (Y2). 

 Secara lebih rinci operasional masing-masing variabel tersebut dapat 

dijelaskan dalam Tabel 3.1 mengenai operasionalisasi variabel sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Variabel/Sub 

Variabel 

Konsep 

Variabel/Sub 

Variabel 

Indikator Ukuran Skala 
No. 

Item 

Perceived 

Value (X) 

“Perceived value dapat didefinisikan sebagai suatu hasil yang didasarkan pada 

evaluasi produk atau layanan setelah konsumsi, perceived value meliputi 

“pertukaran” antara apa yang diterima konsumen dan apa yang telah di korbankan 

untuk memperoleh dan menggunakan suatu produk atau jasa” (Zhang et al., 2019) 

Emotional 

Value (X1) 

Utilitas yang 

dirasakan dari suatu 

produk atau layanan 

untuk menghasilkan 

Relaxation Tingkat 

Ketenangan 

wisatawan ketika 

berkunjung ke 

Ordinal 1 
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perasaan atau 

perubahan 

emosional (Waheed 

& Hassan, 2016) 

Istano Basa 

Pagaruyung 

 

Belongingness Tingkat rasa 

memiliki 

wisatawan ketika 

berkunjung ke 

Istano Basa 

Pagaruyung 

Ordinal 2 

 

Excitement Tingkat 

ketertarikan 

wisatawan ketika 

berkunjung ke 

Istano Basa 

Pagaruyung 

Ordinal 3 

 

Memories Tingkat kenangan 

yang dirasakan 

wisatawan ketika 

berkunjung ke 

Istano Basa 

Pagaruyung 

Ordinal 4 

Social Value 

(X2) 

Utilitas yang 

dirasakan dan 

diperoleh dari 

kemampuan suatu 

produk atau layanan 

untuk menciptakan 

atau meningkatkan 

citra pribadi, seperti 

reputasi, status 

Self Image Tingkat persepsi 

diri wisatawan 

ketika berada di 

Istano Basa 

Pagaruyung 

Ordinal 5 

 

Recommended Tingkat kelayakan 

fasilitas pelayanan 

yang ada di Istano 

Basa Pagaruyung 

Ordinal 6 
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sosial, identitas etnis 

dan karakteristik 

pribadi (Waheed & 

Hassan, 2016) 

untuk 

direkomendasikan 

 

Respected Tingkat 

menghormati atau 

menghargai 

wisatawan ketika 

berada di Istano 

Basa Pagaruyung 

Ordinal 7 

Conditional 

Value (X3) 

Manfaat produk 

yang tergantung 

pada situasi atau 

keadaan tertentu 

pada saat pembelian 

dengan sejumlah 

faktor biaya dan 

fungsinya (Waheed 

& Hassan, 2016) 

Climated Tingkat iklim yang 

dirasakan 

wisatawan ketika 

berada di Istano 

Basa Pagaruyung 

Ordinal 8 

 

Local Experience Tingkat 

Pengalaman yang 

didapat wisatawan 

terhadap 

lingkungan sekitar 

Istano Basa 

Pagaruyung 

Ordinal 9 

 

 

Epistemic 

Value (X4) 

Utilitas yang 

dirasakan dari suatu 

produk atau layanan 

untuk 

membangkitkan rasa 

ingin tahu, 

memberikan sesuatu 

New Experience Tingkat 

pengalaman baru 

yang dirasakan 

oleh wisatawan 

ketika berada di 

Istano Basa 

Pagaruyung 

Ordinal 10 
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yang baru dan 

meningkatkan 

pengetahuan 

(Waheed & Hassan, 

2016) 

Learn Culture Tingkat 

pemahaman 

budaya yang ada di 

Istano Basa 

Pagaruyung 

Ordinal 11 

New Knowledge Tingkat 

Pengetahuan baru 

yang didapatkan 

wisatawan ketika 

berkunjung ke 

Istano Basa 

Pagaruyung 

Ordinal 12 

Revisit 

Intention (Y) 

“Revisit intention didefinisikan sebagai bentuk evaluasi individu wisatawan 

setelah melakukan kunjungan wisata yang akan melakukan perilaku tertentu atau 

menyatakan kemungkinan untuk kembali ke tujuan tersebut dan kesediaan untuk 

merekomendasikannya kepada orang lain” (Lin, 2013) 

The 

willingness to 

revisit (Y1) 

Mengukur keinginan 

wisatawan untuk 

mengunjungi 

kembali destinasi 

wisata yang sama 

dimasa yang akan 

datang. 

Kesediaan untuk 

berkunjung 

kembali 

Tingkat kesediaan 

untuk berkunjung 

kembali 

Ordinal 13 

 

Kesediaan untuk 

berkunjung 

kembali bersama 

teman atau 

keluarga 

Tingkat kesediaan 

untuk berkunjung 

kembali bersama 

teman atau 

keluarga 

Ordinal 14 

Reccommend 

it to other (Y2) 

Mengukur keinginan 

wisatawan untuk 

merekomendasikan 

dan memberikan 

Word of mouth yang 

positif terhadap 

Kesediaan untuk 

merekomendasikan 

destinasi wisata 

Tingkat kesediaan 

untuk 

merekomendasikan 

destinasi wisata 

Ordinal 15 
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destinasi yang telah 

dikunjungi 

sebelumnya kepada 

teman atau keluarga. 

 

 Kesediaan untuk 

menyampaikan 

keunggulan dari 

destinasi wisata 

Tingkat kesediaan 

untuk 

menyampaikan 

keunggulan dari 

destinasi wisata 

Ordinal 16 

 

3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

 Data merupakan sesuatu yang harus dikumpulkan lebih dulu oleh peneliti 

sebelum mengolahnya menjadi informasi. Berdasarkan urutan signifikansinya, 

jenis data terbagi dalam dua jenis yaitu data primer dan sekunder. 

1. Data Primer 

 Menurut ((Sekaran & Bougie, 2017):130) data primer yaitu mengacu pada 

informasi yang diperoleh langsung dari tangan pertama oleh peneliti terkait dengan 

variabel keterkaitan untuk tujuan tertentu dari studi. Sumber data primer dalam 

penelitian yaitu kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah responden, sesuai 

dengan target sasaran dan dianggap mewakili seluruh populasi data penelitian, yaitu 

wisatawan nusantara yang berkunjung ke Istano Basa Pagaruyung Kab. Tanah 

Datar Sumatera Barat. 

2. Data Sekunder 

 Menurut ((Sekaran & Bougie, 2017):130) data sekunder yaitu data yang 

telah dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah sebelumnya. Data sekunder 

dalam penelitian ini yaitu publikasi pemerintah atau situs dan peristiwa tertentu, 

artikel, jurnal ilmiah, situs-situs di internet, serta sumber-sumber lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian. 

 Jenis data dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut.  
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Tabel 3.2 

Jenis dan Sumber Data 

No Data Penelitian Jenis Data Sumber Data 

1 Data peringkat daya saing 

pariwisata Indonesia 

Sekunder http:/www.weforum.org 

2 Data statistik kunjungan 

wisatawan nusantara di 

Indonesia tahun 2013 - 2018 

Sekunder http:/www.kemenpar.go.id 

3 Data kunjungan wisatawan 

nusantara di Sumatera Barat 

Sekunder Dinas Pariwisata 

Sumatera Barat 

4 Kepustakaan mengenai 

Perceived Value, Wisata 

berbasis budaya dan Revisit 

Intention 

Sekunder Ebook dan Jurnal 

Sumber: Pengolahan Data,2020 

3.2.4  Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.2.4.1 Populasi 

 Kegiatan pengumpulan data merupakan langkah penting dalam melakukan 

penelitian guna mengetahu karakteristik dari populasi yang merupakan elemen-

elemen dalam objek penelitian. Data tersebut digunakan dalam mengambil 

keputusan untuk menguji hipotesis. Peneliti mengambil sebagian dari objek 

populasi yang telah ditentukan, dengan catatan bagian yang diambil tersebut dapat 

mewakili yang lainnya. 

 Menurut ((Uma Sekaran & Bougie, 2017):53) populasi mengacu pada 

keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal yang menarik untuk diteliti. 

Langkah awal peneliti yaitu menentukan populasi sasaran (target population), yaitu 

populasi yang nantinya akan menjadi cakupan kesimpulan penelitian. Populasi pada 

penelitian ini adalah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Istano Basa 

Pagaruyung tahun 2019 sebanyak 395.389 wisatawan pada Tabel 1.4. 
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3.2.4.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang meliputi beberapa anggota 

terpilih darinya ((Uma Sekaran & Bougie, 2017):54). 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 

mengambil sebagian dari objek populasi yang ditentukan dengan catatan sebagian 

dari objek populasi tersebut diambil mewakili yang sebagian lain yang tidak diteliti.  

Untuk menentukan besarnya sampel yang dapat mewakili dari populasi 

penelitian, menurut (Tabachnick & Fidell, 2013) dapat ditentukan berdasarkan 

aturan berikut : 

N ≥ 50 + m 

atau 

N ≥ 104 + m 

Keterangan : 

m = jumlah variable 

N = jumlah sampel 

 Berdasarkan rumus tersebut, ukuran sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

N ≥ 104 + m 

N ≥ 104 + 5 

N ≥ 109 

Berdasarkan hasil perhitungan dari rumus tersebut, sampel minimal yang diperoleh 

yaitu sebesar 109 responden. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 110 

responden. 
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3.2.4.3 Teknik Sampling 

 Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian. Menurut (Uma Sekaran & Bougie, 2017) : 59 – 66 

teknik pengambilan sampel pada dasarnya terdiri dari dua tipologi yaitu Probability 

Sampling dan Non-Probability Sampling. 

 Probability Sampling merupakan sampel yang dimana setiap elemen atau 

anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel 

meliputi sampling acak sederhana (simple random sampling), sampling sistematik 

(systematic sampling). Non-Probability Sampling kebalikan dari probability 

dimana setiap elemen atau populasi tidak memiliki peluang yang sama dan 

pemilihan sampel bersifat objektif. Sampel Probability meliputi convenience 

sampling, purposive sampling, quota sampling, dan snowball sampling. 

teknik pengambilan sampling untuk menentukan sampel mana yang akan 

digunakan dalam penelitian. Menurut (Sekaran & Bougie, 2016) sampling adalah 

proses pemilihan jumlah elemen yang tepat dari populasi, sehingga sampel 

penelitian dan pemahaman tentang sifat atau karakteristik memunkinkan bagi kita 

untuk menggeneralisasi sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi. 

 Terdapat dua tipe utama pada teknik pengambilan sampel yaitu probability 

sampling dan non-probability sampling (Uma Sekaran, 2003). Sampel probability 

memiiliki empat jenis teknik penarikan yaitu simple random sampling, systematic 

random sampling, straified sampling, dan cluster sampling. Sementara, dalam non-

probability sampling elemen tidak memiliki kemungkinan atau peluang yang untuk 

dipilih sebagai objek (Uma Sekaran, 2003). Teknik ini meliputi systematic 

sampling, quota sampling, incidental sampling, purposive sampling, sampling 

jenuh, dan snowball sampling. 

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah incidental sampling 

dikarenakan populasi yang menjadi sasarannya yaitu wisatawan yang sudah 

berkunjung ke Istano Pagaruyung. Metode incidental sampling yaitu, teknik 

penentuan sampel secara kebetulan, atau siapa saja yang kebetulan (insidential) 

bertemu dengan peneliti yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel 

ditentukan akan dijadikan sampel (Uma Sekaran, 2003). 
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 Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan incidental 

sampling: 

1. Menentukan responden yang akan dijadikan penelitian yaitu wisatawan 

yang pertama kali mengunjungi ke Istano Pagaruyung 

2. Menentukan sebuah check point pada objek yang akan diteliti, dalam hal ini 

adalah check poin yaitu Istano Pagaruyung 

3. Menentukan waktu yang akan digunakan untuk menentukan sampling. 

Waktu yang digunakan adalah pada saat wisatawan sedang berada di Istano 

Pagaruyung, maupun yang telah melakukan kunjungan ke Istano 

Pagaruyung, peneliti menyebarkan kuisioner pada target responden yang 

dituju 

4. Melaksanakan orientasi lapangan secara cermat, terutama pada check point. 

Orientasi ini akan dijadikan dasar untuk menentukan interval pemilihan 

pertama, atau dasar kepadatan pengunjung, penyebaran angket dilakukan 

secara random (acak). 

5. Menentukan ukuran sampel atau n yaitu sebanyak 110 responden. 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang harus ada dalam desain 

penelitian untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan fenomena atau 

variabel yang sedang diteliti ((Sekaran & Bougie, 2017) : 134). Teknik 

pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Kuisioner (Angket), berisi pertanyaan mengenai identitas dan penilaian 

responden terhadap perceived value dan revisit intention di Istano 

Pagaruyung. 

2. Studi literatur, pengumpulan data sekunder dengan cara mempelajari buku 

maupun jurnal-jurnal guna memperoleh informasi yang berhubungan 

dengan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. 

3. Wawancara, dengan mengajukan pertanyaan baik tertulis maupun lisan, 

kepada wisatawan first timer yang berkunjung ke Istano Pagaruyung 



Fakhrul Rozi, 2021 
PENGARUH PERCEIVED VALUE PADA WISATA BERBASIS BUDAYA DI ISTANO BASA PAGARUYUNG 
TERHADAP REVISIT INTENTION (SURVEI TERHADAP WISATAWAN NUSANTARA YANG 

BERKUNJUNG KE ISTANO BASA PAGARUYUNG, KAB. TANAH DATAR, SUMATERA BARAT) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

4. Observasi, peneliti datang langsung ke destinasi wisata Istano Pagaruyung 

untuk memperoleh data yang diperlukan. 

Alat ukur yang digunakan pada pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini adalah 

skala likert. 

 Menurut ((Sekaran & Bougie, 2017) :19) skala likert adalah suatu skala 

yang dirancang untuk menelaah seberapa kuat subjek menyetujui pernyataan pada 

konsep yang sedang diteliti melalui skala lima poin dengan titik panduan yaitu 

angka 1, 2, 3, 4 dan 5. Ketentuan penggunaan skala likert yaitu variabel yang akan 

dikur harus dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator tersebut kemudian 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat 

berupa pernyataan atau pertanyaan. Kategori penilaian dalam skala likert memiliki 

gradasi jawaban mulai dari sangat negatif hingga sangat positif. 

3.2.6 Validitas dan Reliabilitas 

 Di dalam penelitian, data mempunyai kedudukan penting. Benar tidaknya 

data merupakan penggambaran dari variabel yang diteliti dan mempunyai fungsi 

sebagai pembentuk hipotesis. Oleh karena itu, benar tidaknya data sangat 

menentukan mutu hasil penelitian. Sedangkan benar tidaknya data tergantung dari 

baik tidaknya instrumen pengumpulan data. Instrumen yang baik harus memenuhi 

dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. 

 Setelah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner terkumpul, 

selanjutnya adalah mengolah dan menafsirkan data sehingga dari hasil tersebut 

dapat dilihat apakah antara variabel perceived value (X) terdapat pengaruh atau 

tidak terhadap variabel Revisit Intention (Y). Sebelum melakukan analisis data dan 

juga untuk menguji layak atau tidaknya keusioner yang disebarkan kepada 

responden, terlebih dahulu dilakukan Uji Validitas dan Uji Realibilitas untuk 

melihat tingkat kebenaran serta kualitas data. 

3.2.6.1 Hasil Pengujian Validitas 

 Validitas adalah uji tentang seberapa baik suatu instrumen yang 

dikembangkan mengukur konsep tertentu yang ingin diukur, atau validitas 

berkenaan dengan ketepatan alat ukur terhadap konsep yang diukur sehingga tepat 

dalam mengukur apa yang seharusnya diukur (Sekaran & Bougie, 2017). Rumus 
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yang digunakan untuk menghitung kevalidan dari suatu instrumen adalah rumus 

korelasi produk moment atau pearson (pearson’s product moment coefficient of 

correlation), dengan rumus sebagai berikut : 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛Σ(𝑋𝑌) − (Σ𝑋)(Σ𝑌)

√{𝑛Σ(𝑋2) − (Σ𝑋)2}{𝑛Σ(𝑌2) − (Σ𝑌)2} 
 

(Silalahi, 2018 : 229) 

Keterangan : 

rxy  = Koefisien korelasi product moment 

n  = Jumlah responden 

X  = Skor yang diperoleh subjek dalam setiap item 

Y  = Skor total yang diperoleh subjek dari seluruh item 

∑X = Jumlah skor dalam distribusi X 

∑Y  = Jumlah skor dalam distribusi Y 

∑X2 = Jumlah kuadrat skor dalam distribusi X 

∑Y2  = Jumlah kuadrat skor dalam distribusi Y 

∑ XY  = Jumlah perkalian faktor korelasi variabel X dan Y 

 Keputusan pengujian validitas responden menggunakan taraf signifikansi 

sebagai berikut : 

1) Nilai r hitung dibandingkan dengan nilai r tabel dengan derajat kebebasan (dk) 

= 𝑛 − 2 dan taraf signifikansi ∝ = 0,05. 

2) Item pertanyaan yang diteliti dikatakan valid jika r hitung ≥ r tabel. 

3) Item pertanyaan yang diteliti dikatakan tidak valid jika r hitung ≤ r tabel. 

4) Berdasarkan jumlah kuesioner/angket yang diuji sebanyak 30 responden 

dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = 𝑛 − 2 

(30 – 2 = 28) maka akan mendapatkan nilai r tabel sebesar 0,361. 

Perhitungan validitas item instrumen dilakukan dengan bantuan program IBM 

SPSS (Statistical Product for Service Solutions) Statistic 20 for Windows. 

Berikut adalah hasil pengujian validitas dari item pertanyaan yang diajukan 

peneliti dijelaskan pada Tabel 3.3 berikut. 
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Tabel 3.3 

Hasil Pengujian Validitas 

No Indikator Ukuran r hitung r tabel Keterangan 

Perceived Value 

Emotional Value 

1 Relaxation 

Tingkat ketenangan 

ketika berkunjung ke 

Istano Basa 

Pagaruyung 

0,732 0,361 Valid 

2 Belongingness 

Tingkat rasa 

memiliki ketika 

berkunjung ke Istano 

Basa Pagaruyung 

0,770 0,361 Valid 

3 Excitement 

Tingkat 

ketertarikan ketika 

berkunjung ke 

Istano Basa 

Pagaruyung 

    0,606      0,361      Valid 

4 Memories 

Tingkat Kenangan 

yang dirasakan 

ketika berkunjung ke 

Istano Basa 

Pagaruyung 

0,828 0,361 Valid 

Social Value 

4 Self Image 
Tingkat persepsi diri 

ketika berada di Istano 

Basa Pagaruyung 

0,887 0,361 Valid 

5 Reccommended 

Tingkat kelayakan 

pelayanan yang ada di 

Istano Basa 

Pagaruyung untuk 

direkomendasikan 

0,770 0,361 Valid 

6 Respect 

Tingkat menghormati 

dan menghargai pada 

Istano Basa 

Pagaruyung 

0,787 0,361 Valid 

Conditional Value 

8 Climated 

Tingkat iklim yang 

dirasakan anda ketika 

berada di Istano Basa 

Pagaruyung 

0,817 0,361 Valid 

9 
Local 

Experience 

Tingkat pengalaman 

yang didapatkan 

terhadap masyarakat 

setempat 

0,870 0,361 Valid 
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Epistemic Value 

12 New Experience 

Tingkat pengalaman 

baru yang didapatkan 

ketika berada di Istano 

Basa Pagaruyung 

0,742 0,361 Valid 

13 Learn Culture 

Tingkat pemahaman 

tentang budaya yang 

ada di Istano Basa 

Pagaruyung 

0,838 0,361 Valid 

14 New Knowledge 

Tingkat ketersediaan 

transportasi lokal Siak 

sebagai tujuan wisata 

0,878 0,361 Valid 

Revisit Intention 

The Willingness to revisit 

15 
Tingkat kesediaan untuk berkunjung 

kembali 
0,899 0,361 Valid 

16 
Tingkat kesediaan untuk berkunjung 

kembali bersama teman atau keluarga 
0,760 0,361 Valid 

Reccomend it to other 

18 
Tingkat kesediaan untuk 

merekomendasikan destinasi wisata 
0,806 0,361 Valid 

19 
Tingkat kesediaan untuk menyampaikan 

keunggulan dari destinasi wisata 
0,807 0,361 Valid 

 

3.2.6.2 Realibilitas 

 Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument 

tersebut sudah baik. instrument yang sudah dapat dipercaya, yang reliable akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Reliable artinya dapat dipercaya, jadi 

dapat diandalkan. 

 Pada penelitian ini reliabilitas dicari dengan menggunakan rumus alpha atau 

cronbach’s alpha (α) sebagai berikut : 

𝑟11 = (
𝑘

𝑘 − 1
)(1 −

Σ𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ) 

Sumber : (Arikunto, 2013) 

Keterangan: 

𝑟11 = reliabilitas instrument 

k    = banyak butir pertanyaan 
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σ𝑡
2  = varians total 

𝑏
2
= jumlah varians butir tiap pertanyaan 

Jumlah varian butir tiap pertanyaan dapat dicari dengan cara mencari nilai 

 2 varians tiap butir yang kemudian dijumlahkan (
2
) sebagai berikut : 

𝜎 =
ΣX2 −

ΣX2

𝑛
𝑛

 

Sumber : (Arikunto, 2013) 

Keterangan : 

𝑛 = jumlah responden 

𝜎 = nilai variansi 

X = nilai skor yang terpilih (total nilai dari nomor-nomor pertanyaan 

Keputusan uji reliabilitas ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jika Cronbach Alpha ≥ 0,70 (C𝛼 hitung ≥ 0,70) maka item pertanyaan 

dikatakan reliabel. 

2. Jika Cronbach Alpha ≤ 0,70 (C𝛼 hitung ≤ 0,70) maka item pertanyaan 

dikatakan tidak reliabel. 

 Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan software IBM 

SPSS Statisticic (Statisfical Product for Service Solution) 23 for Windows. Berikut 

adalah hasil pengujian reliabilitas dari item pertanyaan yang diajukan penelitian 

dijelaskan pada Tabel 3.4 sebagai berikut.  Hasil Pengujian Reliabilitas 

Tabel 3.4 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

No Variabel C𝜶 hitung C𝜶 Keterangan 

1 Perceived Value 0,895 0,700 Reliabel 

2 Revisit Intention 0,837 0,700 Reliabel 

 

 Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas pada Tabel 3.4 dapat diketahui 

bahwa variabel Perceived Value dan variabel Revisit Intention dinyatakan reliabel 

karena nilai Cronbach Alpha (C𝛼) kedua variabel tersebut lebih besar jika 

dibandingkan dengan koefisien Cronbach Alpah (C𝛼) yaitu ≥ 0,70 dengan nilai 

0,895 dan 0,837. 
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3.2.7 Analisis Data 

3.2.7.1 Analisis Data Deskriptif 

 Analisis deskriptif digunakan untuk mencari kuatnya hubungan antara 

variabel melalui analisis korelasi dan membuat perbanding dengan 

membandingkan rata-rata data sampel tanpa perlu menguji signifikansinya. Alat 

penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner ini disusun oleh penulis 

berdasarkan variabel yang terdapat dalam penelitian, yaitu memberikan keterangan 

dari data mengenai perceived value (X) yang memiliki dimensi emotional value 

(X1), social value (X2), conditional value (X3), dan epistemic value (X4), 

sedangkan untuk revisit intention (Y) sebagai variable terikat pada Istano 

Pagaruyung. 

 Analisis deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel-

variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Analisis deskriptif mengenai perceived value di Istano Pagaruyung 

2. Analisis deskriptif mengenai revisit intention wisatawan di Istano Pagaruyung. 

Setelah dilakukan analisis deskriptif, pengolahan data dari hasil data yang 

diperoleh, dilakukan melalui tahapan berikut: 

1. Menyusun Data 

Penyusunan data dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data responden 

dari identitas hingga hasil pengisian kuesioner. 

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 

Dimulai dari pengelolaan data yang diperoleh dan kemudian analisis 

berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus statistik. 

 Teknik analisis data merupakan cara untuk mengukur, mengolah dan 

menganalisis data tersebut. Tujuan pengelolaan data adalah untuk memberikan 

keterangan yang berguna serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam 
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penelitian ini. Dengan demikian, teknik analisis data diserahkan pada pengujian 

hipotesis serta menjawab masalah yang diajukan. 

3.2.7.2 Analisis Data Verifikatif 

 Analisis berikutnya adalah analisis verifikatif. Analisis data dilakukan 

setelah analisis deskriptif, pengolahan data dari hasil data yang diperoleh, dilakukan 

melalui tahapan berikut: 

1. Method of Successive Internal (MSI) 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah ordinal scale yaitu skala 

yang berbentuk peringkat yang menunjukkan suatu urutan preferensi atau penilaian. 

Skala ordinal ini perlu ditransformasikan menjadi skala interval dengan 

menggunakan method of succesive internal. Langkah-langkah untuk melakkukan 

transformasi data tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Menghitung frekuensi (f) pada setiap pilihan jawaban berdasarkan hasil jawaban 

responden pada setiap pertanyaan. 

b. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap pertanyaan, dilakukan 

perhitungan proporsi (p) setiap pilihan jawaban dengan cara membagi frekuensi 

dengan jumlah responden. 

c. Berdasarkan proporsi tersebut, selanjutnya dilakukan perhitungan proporsi 

kumulatif untuk setiap pilihan jawaban. 

d. Menentukan nilai batas Z (tabel normal) untuk setiap pertanyaan dan setiap 

pilihan jawaban. 

e. Menentukan nilai interval rata-rata untuk setiap pilihan jawaban melalui 

persamaan sebagai berikut : 

𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =  
(𝐷𝑒𝑛𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑡 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡) − (𝐷𝑒𝑛𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑡 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡)

(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡) − (𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡)
 

 Data penelitian yang telah berskala interval selanjutnya akan ditentukan 

pasangan data variabel bebas dengan variabel terikat serta akan ditentukan 

persamaan yang berlaku untuk pasangan-pasangan tersebut. 

1. Menyusun Data 

Mengecek nama dan kelengkapan identitas responden, serta mengecek 

kelengkapan data yang diisi oleh responden untuk mengetahui karakteristik 

responden. 
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2. Tabulasi data 

Tabulasi data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah memberi skor 

pada item, menjumlahkan skor pada setiap item, menyusun ranking skor pada 

setiap variabel penelitian. 

3. Menganalisis Data 

Menganalisis data yaitu proses pengolahan data dengan menggunakan rumus-

rumus statistik, menginterpresasikan data agar diperoleh suatu kesimpulan. 

3.2.7.3 Analisis Regresi Berganda 

 Berdasarkan tujuan penelitian, maka variabel yang dianalisis adalah 

variabel independen (X) yaitu perceived value dan variabel dependen (Y) yaitu 

revisit intention. 

 Persamaan regresi linier berganda enam variabel bebas tersebut dirumuskan 

sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Keterangan : Y = Subyek dalam variabel terikat yang diprediksikan (perceived  

          value) 

          a = harga Y bila X = 0 

          b = koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun 

          penurunan variabel terikat yang didasarkan pada variabel bebas. Bila 

          (+) maka terjadi kenaikan, bila b (-) maka terjadi penurunan. 

          x = subyek pada variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu X1 

           (emotional value), X2 (social value), X3 (conditional value), X4  

          (epistemic value) adalah variabel penyebab. 

 Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (X) yaitu emotional 

value (X1), social value (X2), conditional value (X3), epistemic value (X4) 

terhadap variabel terikat (Y) yaitu revisit intention. Maka terlebih dahulu hipotesis 

konseptual digambarkan dalam sebuah paradigma yang dapat dilihat pada gambar 

berikut : 
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Gambar 3.1  

Regresi Berganda 

Keterangan: 

X1 = emotional value 

X2 = social value 

X3 = conditional value 

X4 = epistemic value 

Y   = revisit intention 

 Teknik analisis regresi linier berganda dilakukan melalui prosedur kerja 

sebagai berikut : 

1. Uji Asumsi Normalitas 

Uji normalitas adalah prosedur yang bertujuan untuk melihat apakah nilai 

residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang 

memiliki nilai residual terdistribusi dengan normal. Syarat pertama untuk 

melakukan analisis regresi linier berganda adalah normalitas. Untuk 

mengetahui  apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, dapat 

menggunakan normal probability plot. 

2. Uji asumsi multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang 

tinggi antara variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Jika 

terdapat korelasi yang tinggi diantara variabel bebas, maka hubungan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat menjadi terganggu. Parameter yang 

digunakan adalah nilai VIF (variance inflation factor). Suatu regresi dikatakan 

terdeteksi multikolinearitas apabila VIF menjauhi 1 dan kurang dari 10. 

3. Uji Asumsi Autokorelasi 

X1 

X2 

X3 

X4 

Y 
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Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, 

yaitu jika terdapat korelasi secara linear antara kesalahan pengganggu periode 

t dan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi 

maka persamaan tersebut tidak layak dipakai. 

4. Uji Asumsi Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. 

Suatu regresi dapat dikatakan tidak terdeteksi heteroskedasitas apabila diagram 

pencar residualnya tidak membentuk pola tertentu. 

5. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi bertujuan untuk mencari hubungan antara kedua variabel 

yang diteliti. Korelasi dan regresi memiliki hubungan yang erat. Korelasi yang 

tidak dilanjutkan dengan regresi adalah korelasi yang tidak memiliki hubungan 

kausal atau sebab akibat. Analisis regresi dilakukan apabila hubungan dua 

variabel berupa hubungan kausal. Adapun interpretasi hasil untuk perhitungan 

analisis korelasi adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.5 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Besarnya Nilai Interpretasi 

0,00 – 0,20 Sangat Lemah 

0,21 – 0,40 Lemah 

0,41 – 0,60 Sedang/Moderat 

0,61 – 0,80 Kuat 

0,81 – 1,00 Sangat Kuat 

 Sumber : Silalahi, 2018: 296 

 

6. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi menyatakan besar kecilnya nilai variabel X 

terhadap Y. Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien 

korelasi (r2). Rumus koefisien determinasi menurut (Ghozali,2009) adalah 

sebagai berikut : 

KD = r2 x 100% 
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Keterangan : 

KD = Nilai koefisien determinasi 

R    = Nilai koefisien korelasi 

3.2.8 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 pada akhirnya akan diambil suatu 

kesimpulan Ho ditolak atau Ha diterima dari hipotesis yang telah dirumuskan. 

Rancangan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Secara simultan 

Pengujian secara simultan berfungsi untuk membuktikan bahwa 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 perceived value berpengaruh 

terhadap revisit intention. 

b. Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diteirma artinya perceived value tidak 

berpengaruh terhadap revisit intention. 

Rumusan hipotesisnya adalah : 

a. H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara perceived value yang 

terdiri dari terdiri emotional value (X1), social value  (X2), conditional 

value (X3), epistemic value (X4) terhadap revisit intention. 

b. Ha : Terdapat pengaruh yang siginifikan antara perceived value yang 

terdiri emotional value  (X1), social value  (X2), conditional value (X3), 

epistemic value (X4) terhadap revisit intention (Y). 

2. Secara parsial 

Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan adalah : 

a. Jika thitung ≥ ttabel, maka artinya terdapat pengaruh antara (X1) destination 

apperance terhadap revisit intention. 

Jika thitung< ttabel, maka artinya tidak terdapat pengaruh antara (X1) 

emotional value terhadap revisit intention. 
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b. Jika thitung ≥ ttabel, maka artinya terdapat pengaruh antara (X2) social value 

terhadap revisit intention. 

Jika thitung< ttabel, maka artinya tidak terdapat pengaruh antara (X2) social 

value terhadap revisit intention. 

c. Jika thitung ≥ ttabel, maka artinya terdapat pengaruh antara (X3) conditional 

value terhadap revisit intention. 

Jika thitung< ttabel, maka artinya terdapat pengaruh antara (X3) conditional 

value terhadap revisit intention. 

d.  Jika thitung ≥ ttabel, maka artinya terdapat pengaruh antara (X3) epistemic 

value terhadap revisit intention. 

Jika thitung< ttabel, maka artinya tidak terdapat pengaruh antara (X3) 

epistemic value terhadap revisit intention. 

 


