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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan uji korelasi untuk menguji hubungan antara destination image terhadap 

intensi berwisata. Penelitian kuantitatif merupakan analisis yang menekankan pada 

data numerikal (angka) yang kemudian diolah dengan metode statistika. 

 

3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 Variabel adalah elemen dari objek yang akan diteliti, merupakan ciri yang 

melekat pada objek penelitian tersebut. Terdapat dua jenis variabel yaitu variabel 

tergantung dan variabel bebas. 

Variabel Tergantung (Dependent Variable) : Intensi Berwisata 

 Variabel Bebas (Independent Variable) : Destination Image 

 

 Definisi Operasional yang akan digunakan untuk kedua variabel penelitian ini 

adalah: 

1. Intensi Berwisata adalah keinginan dari diri sendiri maupun sekelompok 

orang yang memiliki tujuan untuk berlibur, bersenang-senang, tanpa 

memikirkan permasalahan lain seperti belajar atau bekerja. Intensi dapat 
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diukur dengan menggunakan aspek-aspek yang telah dikemukakan oleh 

Ajzen (1991), yaitu: 

• Sikap berperilaku (Attitude toward behavior): sikap yang ada di 

dalam diri individu itu sendiri. Misalnya, A tidak suka belanja baju 

karena menurutnya itu adalah pemborosan. 

• Norma subjektif (subjective norm): keinginan dan keyakinan yang 

dipengaruhi oleh orang lain, seperti A suka games tertentu karena 

temannya sering memainkannya atau disuruh untuk bermain 

games tersebut. 

• Kontrol perilaku (perceived behavior control): contohnya, seperti 

saya lebih memilih menabung untuk membeli gadget daripada 

membeli buku pelajaran. 

Skala intensi ini menggunakan model skala Likert, yaitu dengan 

menggunakan 4 macam pilihan sangat setuju (SS), setuju (S), tidak 

setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Aitem yang tersedia dibagi 

menjadi 2 yakni favorable dan unfavorable. Dimana penilaian skor 4 

untuk jawaban sangat setuju dan skor 1 untuk jawaban sangat tidak 

setuju, penilaian skor ini untuk aitem favorable. Sedangkan untuk 

aitem unfavorable, pemberian skor 4 untuk jawaban sangat tidak 

setuju dan skor 1 untuk jawaban sangat setuju. Total skor ini akan 

menunjukkan intensi individu dengan skor tertinggi 96 dan skor 

terendah 24. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi skor 
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intensi berwisata-nya maka semakin tinggi intensi berwisata-nya dan 

semakin rendah skor intensi berwisata-nya maka semakin rendah 

semakin rendah intensi berwisata-nya. 

2. Destination Image adalah suatu pandangan atau persepsi individu tentang 

suatu tempat wisata. Destination image ini dapat diukur dengan 

menggunakan komponen-komponen yang telah dikemukakan oleh 

(Middleton, 1989 dalam Ricardson dan Fluker, 2004). 

• Atraksi destinasi: meliputi atraksi alam (pantai, pegunungan) 

atraksi buatan (taman, tempat penginapan), dan atraksi budaya 

(museum, tempat bersejarah). 

• Fasilitas destinasi: meliputi akomodasi, tempat penginapan, 

pelayanan informasi, restoran, dan lain sebagainya. 

• Aksesibilitas: merupakan mudah atau sulitnya wisatawan 

menjangkau tempat wisata yang diinginkan. 

• Imej (Image): merupakan pandangan wisatawan terhadap suatu 

tempat destinasi yang akan atau ingin untuk dikunjungi. 

• Harga: biaya-biaya yang akan dikeluarkan selama melakukan 

perjalanan wisata yang meliputi transportasi, penginapan, dan lain 

sebagainya. 

Skala destination image ini menggunakan model skala Likert, yaitu 

dengan menggunakan 4 macam pilihan sangat setuju (SS), setuju (S), 

tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Aitem yang tersedia dibagi 
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menjadi 2 yakni favorable dan unfavorable. Dimana penilaian skor 4 

untuk jawaban sangat setuju dan skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju, 

penilaian skor ini untuk aitem favorable. Sedangkan untuk aitem 

unfavorable, pemberian skor 4 untuk jawaban sangat tidak setuju dan skor 

1 untuk jawaban sangat setuju. Total skor ini akan menunjukkan 

destination image dengan skor tertinggi 160 dan skor terendah 40. 

Sehingga hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi skor destination 

image maka semakin tinggi destination image dan semakin rendah skor 

destination image maka semakin rendah semakin rendah destination 

image. 

3.3. Instrumen Penelitian 

3.3.1. Metode dan Alat Pengumpul Data 

  Ada berbagai macam cara dalam mengumpulkan data, diantaranya ialah 

observasi, wawancara, dan kuisioner. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan skala Likert. Alat 

pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuisioner dan dengan 

menggunakan skala Likert. Pengertian skala Likert (Kusmayadi dan Sugiarto, 2000) 

adalah alat untuk mengukur sikap dari keadaan yang sangat positif ke keadaan yang 

sangat negatif, untuk mengetahui sejauh mana persetujuan maupun ketidak setujuan 

terhadap pernyataan yang diberikan oleh peneliti.Skala yang dikembangkan oleh 

Rensis Likert ini juga dapat disebut sebagai Summated Ratings Methods.Dengan 

penelitian 1 sampai 4. Dimana untuk pengukuran skor favorable, skor 1 = sangat 
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tidak setuju, skor 2 = tidak setuju, skor 3 = setuju, dan skor 4 = sangat setuju. Begitu 

pula dengan sebaliknya, unfavorable, skor 1 = sangat setuju, skor 2 = setuju, skor 3 = 

tidak setuju, dan skor 4 = sangat setuju. 

 Sehingga semakin tinggi skor menandakan bahwa semakin positif destinasi 

wisata terhadap intensi berwisata dan jika semakin rendah skor menandakan semakin 

negatif destinasi wisata terhadap intensi berwisata. 

Tabel 3.1. 

Kisi-kisi Skala Intensi Berwisata 

No Aspek-aspek Intensi 
Wisata 

Favorable Unfavorable Total 

1. Attitude toward behavior 6, 10, 15, 19 1, 7, 13, 17 8 
2. Subjective norm 2, 8, 14, 21 4, 11, 18, 23 8 
3. Perceived Behavior Control 3, 9, 16, 24 5, 12, 20, 22 8 

Total 24 
Tabel 3.2. 

Kisi-kisi Skala Destination Image 

No Aspek-aspek  
Destination Image 

Favorable Unfavorable Total 

1. Atraksi destinasi 6, 17, 26, 36 1, 13, 29, 33 8 
2. Fasilitas destinasi 2, 10, 23, 38 7, 16, 22, 40 8 
3. Aksebilitas 9, 12, 20, 31 4, 18, 24, 32 8 
4. Imej (Image) 5, 15, 28, 37 3, 14, 25, 34 8 
5. Harga 11, 19, 27, 35 8, 21, 30, 39 8 

Total 40 
3.3.2. Validitas dan Realibilitas Alat Pengukur Data 

Reliabilitas adalah terjemahan dari kata reability yang memiliki kata rely dan 

ability. Reliabilitas adalah keakuratan (accuracy) dan kemantapan (consistency) suatu 

instrument. Ketepatan suatu instrumen dapat ditunjukkan dengan bagaimana 
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kemampuan instrumen dapat mengukur dengan tepat. Kemantapan dapat memberikan 

hasil yang sama apabila syarat kondisi saat pengukuran tidak berubah-nya dipenuhi. 

Reliabilitas akan diperoleh dengan menggunakan nilai alpha cronbach. 

 Barlian (1988), memberikan pedoman untuk menentukan atau menilai 

keabsahan suatu instrumen, yaitu  apabila koefisien korelasinya berkisar 0,90 sampai 

1 maka tingkat keabsahannya sangat bagus, jika berkisar 0,80 sampai 0,89 maka 

tingkat keabsahannya bagus, jika berkisar 0,70 sampai 0,79 maka tingkat 

keabsahannya cukup, dan jika hanya berkisar kurang dari 0,69 maka tingkat 

keabsahannya kurang. 

 Hubungan validitas dan reliabilitas sangat berkaitan satu sama lain. Instrumen 

yang variabel bisa jadi (mungkin) tidak valid, sedangkan instrumen yang valid sudah 

pasti reliabel. 

 

3.4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa penelitian. Maka dapat 

dikatakan pouplasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang 

telah ditetapkan atau kumpulan dari ukuran-ukuran mengenai sesuatu yang akan 

diteliti (Kusmayadi dan Sugiarto, 2000). Sampel adalah anggota populasi yang 

memiliki ciri atau yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu yang kiranya 

dapat mewakili populasi (Martono, 2010). 
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Karakteristik populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa di Surabaya. 

Mengingat adanya keterbatasan peneliti untuk menjangkau semua mahasiswa di 

Surabaya, maka peneliti hanya akan meneliti sebagian dari keseluruhan dari populasi 

yang dijadikan subjek penelitian. 

 

3.4.2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan 

nonprobability sampling. Dalam teknik nonprobability sampling terdapat beberapa 

teknik, yakni sampling sistematis, sampling kuota, accidental sampling, purposive 

sampling, sampel jenuh, snowball sampling. (Kusmayadi dan Sugiarto, 2000). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling kuota. Penelitian 

ini akan menggunakan 40 mahasiswa untuk dijadikan subjek penelitian uji coba dan 

240 orang untuk uji sebenarnya. 

 

3.5. Analisis Data 

 Analisa data dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara 

destination image Bali terhadap intensi wisata pada wisatawan yang berkunjung ke 

Bali. Penelitian ini menggunakan uji korelasi. Koefisien korelasi ialah indeks 

matematis yang menggambarkan arah dan besarnya suatu hubungan (Kaplan dan 

Saccuzzo, 2012).Terdapat 3 tipe hubungan variabel yang berbeda yakni korelasi 

positif, korelasi negatif, dan tidak ada korelasi. Analisa data ini dibantu dengan 

menggunakan alat bantu ukur statistik komputer, yaitu spss for windows 20. 
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3.5.1. Hasil Uji Coba Alat Ukur Skala Intensi Berwisata 

Hasil uji terhadap skala intensi berwisata menunjukkan reliabilitas alpha  

0,811 dengan nilai rxy aitem bergerak dari -0,194 sampai 0,726. Dari 24 aitem yang di 

uji coba terdapat 19 aitem yang memiliki daya diskriminasi aitem yang tinggi (rxy > 

0,275). Tabel 3.3. akan menunjukkan blue print Skala intensi berwisata setelah uji 

coba. 

Tabel 3.3. 

Distribusi Aitem – Aitem Skala Intensi Berwisata Setelah Uji Coba 

No Aspek-aspek Intensi 
Wisata 

Favorable Unfavorable Total 

1. Attitude toward behavior 6, 10, 15, 19 1, 7, 13, 17 6 
2. Subjective norm 2, 8, 14, 21 4, 11, 18, 23 6 
3. Perceived Behavior Control 3, 9, 16, 24 5, 12, 20, 22 7 

Total 19 
Keterangan: Bold: aitem tidak gugur, Tidak Bold: aitem gugur 
 

Setelah melakukan pengguguran aitem yang memiliki daya diskriminasi aitem 

rendah maka koefisien alpha menjadi 0,845 dengan nilai rxy aitem bergerak dari 

0,281 sampai 0,728. Kemudian peneliti melakukan penomeran kembali pada aitem 

yang akan digunakan dalam skala penelitian. Penomeran yang baru dapat dilihat pada 

tabel 3.4. 

Tabel 3.4. 

Aitem - Aitem Skala Intensi Berwisata Untuk Penelitian 

No Aspek-aspek Intensi 
Wisata 

Favorable Unfavorable Total 
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1. Attitude toward behavior 3, 5, 8 4, 11, 14 6 
2. Subjective norm 1, 6, 12, 17 9, 15 6 
3. Perceived Behavior Control 2, 7, 13, 19 10, 16, 18 7 

Total 19 
 

3.5.2. Hasil Uji Coba Skala Destination Image 

Hasil uji coba terhadap skala destination image menunjukkan raliabilitas 

alpha  0,794 dengan nilai rxy aitem bergerak dari -0,315 sampai 0,696. Dari 40 aitem 

yang di uji coba terdapat 24 aitem yang memiliki daya diskriminasi aitem yang tinggi 

(rxy > 0,275). Kemudian dilakukan putaran kedua dan menunjukkan realibilitas alpha 

0,883 dengan nilai rxy aitem bergerak dari 0,205 sampai 0,705. Pada putaran terakhir, 

dari 24 aitem yang di uji coba terdapat 22 aitem yang memiliki daya diskriminasi 

aitem yang tinggi (rxy > 0,275). Tabel 3.5. akan menunjukkan blue print Skala 

destination image setelah uji coba. 

Tabel 3.5. 

Distribusi Aitem – Aitem Skala Destination Image Setelah Uji Coba 

No Aspek-aspek  
Destination Image 

Favorable Unfavorable Total 

1. Atraksi destinasi 6, 17, 26, 36 1, 13, 29, 33 3 
2. Fasilitas destinasi 2, 10, 23, 38 7, 16, 22, 40 5 
3. Aksebilitas 9, 12, 20, 31 4, 18, 24, 32 5 
4. Imej (Image) 5, 15, 28, 37 3, 14, 25, 34 4 
5. Harga 11, 19, 27, 35 8, 21, 30, 39 5 

Total 22 
Keterangan: Bold: aitem tidak gugur, Tidak Bold: aitem gugur 

Setelah melakukan pengguguran aitem yang memiliki daya diskriminasi aitem 

rendah maka koefisien alpha menjadi 0,885. dengan nilai rxy aitem bergerak dari 

0,897 sampai 0,608. Kemudian peneliti melakukan penomeran kembali pada aitem 
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yang akan digunakan dalam skala penelitian. Penomeran yang baru dapat dilihat pada 

tabel 3.6. 

Tabel 3.6. 

Aitem – Aitem  Skala Destination Image Untuk Penelitian 

No Aspek-aspek  
Destination Image 

Favorable Unfavorable Total 

1. Atraksi destinasi 4, 21 18 3 
2. Fasilitas destinasi 1, 7, 14, 22 13 5 
3. Aksebilitas 6, 12 10, 15, 20 5 
4. Imej (Image) 3, 9, 17 2 4 
5. Harga 8, 11, 16  5, 19 5 

Total 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


