
tsAB IV

METOBE PENELITIAiI

4.1. RancanganPenelitian

Penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian dasar karena

dilakukan dengan rnaksud rnenghasilkan pengetahuan untuk memahami sebuah

fenomena yang menjadi minat peneliti (Sekaran, 2006:1 1). Sedangkan

bersasarkan jenisnya, penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. Penelitian

eksplanatori (explanatory research) merupakan penelitian untuk menguji

hipotesis antar variabel yang dihipotesiskan. Pada jenis penelitian eksplanatori,

prcses penelitian diawali dengan kegiatan identifikasi masalah, kemudian

membuat rumusan permasalahan (ilmiah). Hipotesis dirumugkan berdasarkan

permasalahan penelitian dengan rnelandaskan pada hasil penelitian empiris

sebelumnya dan teori-teoriyang sudah ada (Solimun, 2016).

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Malang, Jawa Timur, lndonesia pada rentang

waktu April 2017. Kota Malang dikenal sebagai salah satu tujuan wisata yang

terkenal di lndonesia karena iklimnya yang sejuk" Hal ini disebabkan oleh posisi

kota Malang yang terletak 44A - 667 meter diatas permukaan laut dan .iuga

dikelilingi oleh gunung-gunung, seperti gunung Panderman, gunung Arjuno,

gunung Kawi, gunung Kelud dan gununE Semeru.

Dari segi letak kota, Kota Malang berdekatan dengan wilayah Kabupaten

Malang dan juga hanya berjarak 15 km dari kota Batu. Ketiga
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wilayah ini dikenal pula dengan sebutan Malang Raya (wilayah Metropolitan

Malang) meskipun berada dibawah otonomi yang berbeda. Kondisi Kota seperti

inilah yang membuat pariwisata kota Malang menarik untuk diteliti mengingat

ketiga wilayah ini sama-sama memiliki potensi pariwisata yang besar karena

rnasing-masing dikenal memiliki banyak tempat wisata, yaitu wisata alam,

sejarah, retail hingga pendidikan dan sama-sama menjadi salah satu tujuan

wisata yang terkenal di lndonesia sehingga persaingan di bidang pariwisata pun

secara langsung terjadi.

4.3. PopulasidanSampel

Populasi penelitian ini adalah wisatawan yang pernah datang berkunjung

ke kota Malang dan unit analisis yang digunakan adalah kota Malang. Dengan

demikian responden penelitian ini adalah wisatawan yang menikmati pariwisata

diKota Malang.

Sampel penelitian ini diambil dengan cara purpasive sampling yaitu

pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dan

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan dalam

pemilihan sampel ini adalah:

a. Wisatawan yang berkunjung berupa wisatawan domestik

b. Batas usia minimal 18 tahun

c. Tujuan melakukan kunjungan ke Kota Malang adalah untuk berwisata

d. Waktu berwisata ke Kota Malang mulaitahun 2015

Data terakhir, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang hingga

akhir 2015 untuk wisatawan domestik sebesar 2.494.459 orang dan wisatawan

mancanegara sebanyak 5925 orang. Hal ini menyebabkan jumlah populasi

dalam penelitian ini bersifat tak terbatas (infinite population). Ferdinand {2002)

berpendapat bahwa jumlah sampel yang terlalu besar akan mengakibatkan

model menjadi sensitive sehingga sulit untuk mendapatkan goodness of fit yang
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baik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan teknik sampling

dengan jumlah sampel adalah sama dengan jumlah indikator terbanyak dalam

variabel dikalikan dengan 10. Penelitian ini memiliki 27 indikator variabel dengan

jumlah indikator terbanyak dalam variabel sebanyak 11 indikator. Sehingga

mengacu pada pendapat Chin (1999), jumlah sampel minimal penelitian ini

adalah:

Jumlah Sampel = 10 x Jumlah Parameterte$anyak

=10x11

= 110

4.4. ltletode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk digunakan dalam penelitian ini

menggunakan metode suryei yaitu metode pengumpulan data primer yang

diperoleh secana langsung dari sumber asli. Metode ini dihkukan dengan cam

mengambil sampel dari satu ppulasi dan menggunakan kueioner sebagai alat

pengumpulan data yang pkok (Singarimbun dan Effendi, 1gg5). Peneliti

membuat, menyebarkan dan mengumpulkan angket secara langsung maupun

menggunakan alat hntu online kepada responden.

Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian adalah:

1) Memberikan kuesioner, yaitu dengan memberikan angket berupa

pemyataan tertutup kepada responden untuk dijawab.

2) Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tianya iawab langsung dengan

responden dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data yang belum

lengkap dari hasil kuesioner yang diperoleh.

3) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan informasi dengan memplajari

sumber-sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini.
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4.5, lnstrumen Penelitian dan Skala Pengukuran

Penelitian ini menggr.lnakan instrumen berupa daftar pernyataan. Hal ini

berarti responden memberikan jawaban atas pernyataan yang diajukan dengan

dibatasi pada pilihan yang sudah disediakan oleh peneliti. Pernyataan diberi skor

mengacu pada variabel penelitian yang sudah dijabarkan ke dalam bentuk item-

item pernyataan indikator dalam variabel penelitian. Untuk menganalisis

pernyataan yang diberi skor, peneliti menggunakan skala Likert sebagai dasar

penentuan skor. Metode pengukuran ini digunakan karena data dalam penelitian

ini merupakan data ordinal, di mana data tersebut menunjukkan bahwa suatu

obyek memiliki karakteristik yang lebih atau kurang dibandingkan dengan obyek

lainnya. Pemberian skor pada skala Likert menghasilkan lima kategorijawaban,

yaitu:

1) Sangat setuju (SS) diberi skor 5

2) Setuju (S) diberi skor 4

3) Netral (N) diberiskor 3

4) Tidak setuju (TS) diberi skor 2

5) Sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1

4.6. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui kualitas item-item pertanyaan dari

daftar pertanyaan yang nantinya akan digunakan dalam penelitian, sehingga uji

validitas dan reliabilitas tersebut sangat penting dilakukan untuk menentukan

kualitas instrumen penelitian.

4.6.1 UjiValiditas

Augusty Ferdinand (2014) mendeskripsikan uji validitas penting

digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu hal yang sedang diukur.

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang

ingin diukur. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika mampu mengungkap sesuatu



68

yang diukur. Sehingga alat ukur yang digunakan untuk mengukur validitas

haruslah memiliki akurasi pengukuran yang sesuai agar validitas dapat

meningkatkan bobot kebenaran yang diinginkan.

Validitas item pertanyaan ditentukan dengan cara mengkorelasikan nilai

(skoQ yang diperoleh dari setiap pertanyaan atau pernyataan dengan nilai total

menggunakan korelasi Pearson Product Moment atau membandingkan koefisien

korelasi produk momen (R hitung) dengan nilai kritisnya. Rumus Korelasi yang

dapat digunakan adalah yang korelasi Product Moment yang dikemukakan oleh

Pearson, yaitu:

ilGxn - GxXn
Txy =

/tru X xz - (Zx)rllru ZY, - (X nrl

Keterangan :

r*v= Nilaivaliditas atau koefisien korelasi.

X = Skor kuesioner atau item.

Y = Skor total atau total variabel.

N = Banyaknya sampel atau Responden.

Kemudian hasil korelasi tersebut dibagi dengan nilai kritis pada taraf

signifikan sebesar o = 0,05. Kriteria pengambilan keputusan adalah dengan

membandingkan nilai r 6tujng !:tftg bisa dilihat pada kolom Corrected ltem Total

Correlation yang akan dibandingkan dengan rtabel dengan tingkat signifikan 5%

atau 0,05.

Secara singkat, kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

1. Apabila probabilitas signifikan < 0,05 atau nilai rnitung) rtaber maka item

pertanyaan valid

2. Apabila probabilitas signifikansi > 0,05 atau nilai rnituns( fta6g1 m?ka it€m

pertanyaan tidak valid dan perlu dikeluarkan.
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r6p*dipercleh dengan melihat pada tabel Pearcon Produst Moment. Cara

melihat nilai kritis pada tabel ini adalah dengan metihat jumlah sampel penelitian

pada sisi kiri tabel dan melihat berapa hasil 116r* pada jumlah sampel yang

dikehendaki. Jadijika sebuah butir prtanyaan tidak valid, maka se€ra langsung

akan dikeluarkan. Butir-butir pertanyaan yang eudah valitl kemudian secara

bersama diukur reliabilitasnya.

4.6.2 Uji Reliabilitae

Augusty Ferdinand (201 41 mengatakan bahwa lnstrumen penelitian selain

harus memenuhi kriteria validitas juga harus handal (reliable). Reliabilitas

merupakan isfihh yang digunakan untuk rnengetrahui sejauh mana konsistensi

suatu hasil pengukuran bila pengukuran tercebut dilakulen dua kali atau lebih.

Maksud konsisten dalam hal ini adalah sehma kondisi saat pengukunan tidak

berubah, apabila item pertanyaan tersebut digunakan untuk pengukuran lebih

dail sekali dalam suatu kejadian dan pengukuran dilakukan menggunakan alat

ukur atau dafiar pertanyaan yang sama maka hasil pengukuran tersebut relatif

sama.

Metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrument adalah uji

Alpha Cronbach. UjiAlpha Cronbach ini digunakan untuk rnengetahui reliabilitae

item pertanyraan yang skomya bukan I dan 0 misalnya. Rumus alpha yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sehgai berikut:

r A' rI Iob:jr:. - l-l ll 

-!

rr L(k - 1)l L o2, J

Keterangan :

frr = reliabilitas instrument

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya butir pertanyaan

fo = jumlah varians butir

o = varians total
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Pengukuran rumus Alpha ini menggunakan bantuan program komputer

SPSS for windows. Dasar dari pengambilan keputusan apakah suatu item

kuesioner dinyatakan reliabel apabila nilai s > 0,5 dan dinyatakan tidak reliabel

apabila nilaio < 0,5 (Sugiono, 2008).

4.7. Teknik Analisis Data

4.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel penelitian, tanpa

menarik generalisasi atau gambaran tentang karakteristik responden serta

dilakukan penyusunan distribusi frekuensi dengan menggunakan data dari

kuesioner yang disebarkan kepada responden. Dengan demikian, diperoleh tabel

frekuensi, persentase, dan rata-rata skor jawaban responden' Skor yang

diperoleh kemudian dilakukan analisis guna mengungkap fenomena yang

terdapat pada masing-masing variabel sesuai persepsi responden.

4.7,2 Partial Least Squares (PLS)

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan PLS (Partiat

Least Square) dengan alat bantu program Smart PLS 2.0. Analisis pendekatan

yang digunakan bersifat kuantitatif. Alasan menggunakan PLS pada penelitian ini

karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi teori-teori dan

penelitian terdahulu mengenai pengaruh city image, city authenticity dan city

uniqueness terhadap minat berkunjung kembali wisatawan (revisif intention)

dengan di mediasi kepuasan (safisfacfrbn).

Alasan pemilihan PLS sebagai alat bantu analisis dalam penelitian ini

karena jumlah sampel yang dibutuhkan relatif kecil dan data tidak harus memiliki

distribusi normal. PLS mampu menguji model formatif dan reflektif dengan

pengukuran indikator skala Likert yang digunakan dalam penelitian. PLS selain

dapat digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel yang landasan

teorinya lemah atau belum ada (berupa pengujian proposisi), juga dapat
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digunakan untuk konfirmasiteori (pengujian hipotesis). PLS dapat menghasilkan

informasi yang baik sehingga dapat digunakan untuk eksplanasi (prediksi)

maupun konfirmasi. Secara urnum pemilihan alat analisis PLS dalam penelitian

ini diperuntukkan untuk mengatasi masalah jumlah sampel yang kecil yaitu

kurang dari 100 sampel.

Langkah-langkah analisis dengan metode Partial Least Square (PLS)

adalah sebagai berikut (Jaya dan Sumertajaya, 2008):

1. Merancang model struktural (lnner model)

2. Merancang model pengukuran (Outer model)

3. Mengkonstruksi diagram jalur

4. Melakukan konversidiagram jalur ke dalam sistem persamaan

5. Estimasi koefisien jalur, loading, dan weight

6. Evaluasi Goodness of Fit Model

7. Proses uji hipotesis

4.7.3 Evaluasi Goodness of Fit

PLS mempunyai dua evaluasi model pengukuran yaitu dengan

menggunakan indikator refleksif dan model indikator formatif, yang kedua-duanya

termasuk dalam ul outer model.

1. Evaluasi pengukuran dengan lndikator Reflektif

Pengujian dilakukan untuk mengetahui kelayakan atau validitas dan

reliabilitas konstruk yang telah dikembangkan. Validitas konstruk dapat dihitung

melalui convergent validity dan discriminant validity dengan nilai masing-masing

sebagai berikut:

a. Convergent Validity

Hasilouiput yang termasuk dalam indeks iniadalah:

. Loading Factor
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b.

Sebuah indicator memiliki convergent validity bila nilai loading factornya

) 0.5, yang berarti kontribusi indikator untuk mengukur variable latennya

minimal50%.

r Average Variance Extracted (AVE)

AVE adalah rata-rata varians keseluruhan indikator yang diekstraksi dari

variable laten. Sebuah indikator dinyatakan memiliki convergent validity

bila nilai AVE > 0.50, yang berarti rata-rata varian keseluruhan indikator

yang dijelaskan oleh variable latennya minimal 50o/o.

r Communality

Communality adalah ukuran kualitas model pengukuran pada tiap

variable laten. Sebuah indikator dinyatakan memiliki convergent validity

bila nilai communality > 0.50, yang berarti bahwa kualitas model

pengukuran pada tiap variabel laten minimal S0o/o.

Discriminant Validity

Hasil output yang termasuk dalam indeks iniadalah:

o Akar AVE vs Korelasi antar variabel laten

Sebuah indikator dinyatakan memiliki diskriminan validity apabila nilai

akar AVE setiap variable laten lebih besar dibandingkan nilai korelasi

antar variable laten. Hal ini berarti indikator yang mengukur suatu

variabel hanya dapat mengukur variabel tersebut.

. Cross Loading

Sebuah indikator dinyatakan memiliki diskriminan validity apabila loading

factor tiap indikator yang mengukur variable latennya lebih besar dari

nilai cross loading (korelasi indikator dengan variabel laten lainnya).

Sedangkan untuk reliabilitas konstruk, pengujian dilakukan dengan

menggunakan ukuran sebaga i berikut:
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a" Composite Reliability

Suatu construct dikatakan reliabel apabila nilai composite reliability

nya > 0.7.

b. Cronbach's Alpha

Suatu construct dikatakan reliabel apabila nila alpha > 0.6

2. Evaluasi Model Pengukuran dengan lndikator Formatif

Pengujian evaluasi model pengukuran pada indikator formatif dilakukan

berdasarkan substantive content nya, yaitu dengan cara membandingkan

besarnya relative weight dan melihat signifikansinya. Apabila nilai T-statistik pada

indicator formatif bernilai signifikan ()Tr"o.r = 1.96) maka dapat dinyatakan

indicator tersebut valid,

Selain dilakukan uji pada outer model, dilakukan juga uji pada inner

model. Pengujian pada inner model atau disebut juga evaluasi model structural

dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi model struktural dalam kaitannya

dengan prediksiyang akan diiakukan. Pengujian ini dilakukan dengan melihat Q-

Square prediclive relevance (Q2) yang didapatkan melaluirumus:

Q2=1-(1 -R.,2)(1 -Rr2)

Semakin besar nilai Q2 berarti semakin besar kontribusi eksogen terhadap

endogen dan berarti semakin baik pula model structuralyang dihasilkan.

Secara ringkas evaluasi Goodness of Fit model PLS terdapat pada tabel

4.1 berikut:

Tabel4.l
Goodness of Fit Model

Uji Model lndikator lndeks Output Kriteria Terpenuhi

Outer Model

Formatif Weight Estimate T Statistics > 1.96

Reflektif
Convergent

Validity

Loading

Factor
Loading Factor > 0.60
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Lanjutan Tabel4.1

UiiModel lndikator lndeks Output Kriteria Terpenuhi

Outer Model Reflektiif

Convergent

Validity

AVE AVE > 0.50

Communality Communality > 0.50

Discriminant

Validity

Cross

Loading

Loading factor

korelasi item dengan

variable laten

{AVE vs

Korelasi

Akar AVE > Korelasi

antar variable

Reliability

Composite

Reliability

Nilaicomposite

reliability > 0.70

Cronbach's

Alpha

Nilai Cronbach's Alpha

> 0.60

lnner Model
Q-Sguare Predictive

Retevance (Q2)

Semakin besar nilai Q'berarti semakin

besar kontribusi eksogen terhadap

endogen dan semakin baik pula model

structural yang dihasilkan


