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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di laksanakan pada bulan Februari 2017. Berlokasi di Danau

Satonda di Taman Wisata Alam Danau Pulau Satonda, khususnya di Danau Satonda

pada bulan Februari 2017. Dengan pengambilan data dan kuesioner di laksanakan

pada bulan Februari 2017.

Gambar 3.1.Peta Lokasi Danau Pulau Satonda

3.2 Alat Dan Bahan

Bahan objek wisata yaitu Danau Pulau Satonda, masyarakat sekitan danau

Satonda dan wisatawan (wiasata lokal atau wisatawan asing). Alat yang digunakan

untuk penelitian adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.1 Matrix alat untuk penelitian

No Naman Alat Kegunaan

1 Camera Untuk dokumentasi

2 Tape recorder Alat bantu wawancara

3 Arcview Program di komputer untuk mengelolah data

4 Alat tulis Untuk menulis

5 Kuesioner Untuk mengambil data pengunjung dan

masyarakat sekitar danau Satonda

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini termasuk tipe deskriptif

kualitatif sesuai dengan topik yang diangkat. Deskriptif yang dimaksud adalah danau,

sedangkan kualitatif dibutuhkan untuk melengkapi informasi berdasarkan kejadian

dilapangan

Data yang dibutuhkan dalam penelitian antara lain data primer dan data

sekunder. Data primer merupakan keikutsertaan masyarakat lokal dalam

penembangan ekowisata, data yang diperoleh melalui pengamatan langsung di

lapangan (Observasi), dokumentasi, kuesioner dan wawancara. Data sekunder

dipeoleh dari Balai Taman Wisata Alam Danau Pulau Satonda serta kajian pustaka

dan beberapa jurnal yang mendukung.

Metode pengumpulan data dalam penelitian antara lain:
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1. Metode survey (field survey), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui

metode observasi (pengamatan langsung dilapangan), kuesioner  dan wawancara.

2. Metode kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data yang dilakukan

dengan metode studi kepustakaan, studi literatur serta jurnal terkait.

3. Metode dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan

mendokumentasikan sumber-sumber di lapangan yang berkaitan dengan

permasalahan yang sedang diteliti atau dari hasil publikasi lembaga-lembaga atau

instansi pemerintah dan organisasi lainnya.

4. Metode analisis SWOT

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian dapat dilihat pada

tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Matrix Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Jenis data
Data

Teknik
pengumpulan

data
Sumber data

Primer Data primer yaitu data
yang diperoleh secara
langsung di lapangan
dengan melalui
wawancara/kuisioner dan
observasi langsung.
Adapun data yang diambil
melalui observasi
langsung meliputi; data
jenis flora dan fauna, serta
pengamatan fisik obyek
panorama alam. Dan

Studi literatur,
observasi
lapangan,

kuesioner dan
wawancara

Balai Taman
Wisata Alam
Danau Pulau

Satonda
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persepsi masyarakat
Nangamiro dalam
pengembangan  ekowisata
di Danau Satonda. Serta
minat, dan motivasi
pengunjung terhadap
pengembangan ekowisata
di Danau Satonda.

Sekunder Data sekunder adalah
data yang diperoleh dari
berbagai instansi atau
lembaga terkait yang
relevan dengan
penelitian seperti
keadaan geografis, data
penduduk, sarana dan
prasarana lokasi
penelitian

Studi literatur
dan wawancara
dari pihak
pengelola
Palau Satonda
khususnya di
Danau Satonda

Balai Taman
Wisata Alam
Danau Satonda

3.5 Metode Pengambilan Data

1. Potensi ODTWA (Objek Daya Tarik Wisata Alam)

1) Flora dan fauna

Adapun jenis flora daratan yang menjadi kekayaan pulau ini antara lain

ketapang (Terminalia catappa), pandan laut (Pandanus tectorius), beringin

(Ficus sp), waru laut (Hibiscus tiliaceus), nyamplung (Calophyllum

inophyllum), Mentigi (Pemphis acidula) dan asam (Tamarindus indica). Dan

jenis faunanya antara lain monyet ekor panjang, ayam hutan, pergam hijau,

kepodang, tekukur, burung puyuh (Anonim, 2016).

2) Gejala alam



24

Gejala alam disekitar danau Satonda antara lain merupakan puncak gunung dan

kawah disekitar danau serta danau yang ada di pulau Satonda.

3) Keindahan alam

Adapun keindahan alam yang ada di danau satonda antara lain pemandangan

sekitar danau dan warna danau yang hajau tua.

4) Panorama

Panorama di danau Satonda selain danau di pulau Satonda ada juga panorama

lain di sekitar danau Satonda antara lain gunung Tambora, pulau Moyo.

5) Ketersediaan air bersih

Di danau Satonda juga terdapatnya ketersediaan air bersih untuk keperluan

seperti buat mandi setelah melakukan kegiatan atau aktivitas laut seperti

snorkeling dan driving.

6) Hubungan dengan objek wisata di sekitar

Dalam pengembangan wisata alam danau di pulau Satonda ialah merupakan

objek wisata yang langkah dengan keadaan danaunya yang rasa asing

sehingga menunjang pengunjung untuk berwisatawan selain berwisata di

danau Satonda pengunjung juga dapat mengunjungi pulau Moyo disekitar

danau Satonda dengan jarak antar danau Satonda dan pulau Moyo adalah satu

stengah  ½ jam dari danau Satonda ke pulau Moyo.

7) Keamanan
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Untuk keamanan di danau Satonda sudah aman karena di danau Satonda tidak

ada penebangan liar maupun perambakan karena kawasan ini merupakan

kawasan konservasi yang dilindungi oleh pemerintah.

8) Objek wisata alam berbentuk danau

Pemandangan indah di danau Satonda serta lingkungan yang bersih dan keserasian

bangunan dan lingkungan disekitar danau serta suasana danau Satonda yang damai

dan keindahan yang dimiliki danau Satonda berupa ganggang laut dan terumbu

karang. Kegiatan yang dilakukan di danau pulau Satonda antara lain menikmati

alam, lintas alam, dan camping. Kekhasan di danau Satonda yaitu danau terdapat di

tengah pulau Satonda serta beragam flora dan faunanya.

9) Akomodasi

Akomodasi di danau Satonda atau tempat penginapan satu penginapan

terdapat 4 kamar dengan satu kamar mandi dan 2 kamar tidur satu kamar

tamu.

2. Objek wisata Danau Pulau Satonda

Objek wisata Danau Pulau Satonda dipandang sebagai jendela wisatawan

mancanegara dengan penentuan dari objek wisata yang menarik seperti vegetasi

disekitar Danau Pulau Satonda yang mempunyai panorama yang memukau dengan

keindahan terumbu karang dan ganggang yang ada di Danau Pulau Satonda. Objek

dari pengambilan data adalah sebagai berikut:

1) Sarana yang ada di Danau Pulau Satonda ialah Homestay, warung atau Cafe

serta persiapan alat untuk wisatawan seperti snorkeling, alat selam dan
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memiliki beberapa penginapan cottage tepi pantai yang bisa disewa seperti

tenda bagi wisatawan yang ingin bermalam di pulau ini. Transportasi untuk

menuju Danau Pulau Satonda ialah berupa Boat dan perahu serta kapal kecil.

2) Prasarana yang ada di Danau Pulau Satonda ialah perjalanan darat dan laut dan

beberapa jalur untuk menuju Danau Pulau Satonda yang pertama adalah dengan

jalur darat dari Kabupaten Dompu, tepatnya di Desa Nangamiro. Lokasi desa ini

kurang lebih 4-5 jam dari Dompu, dan 8 jam dari Sumbawa Besar. Dari

pelabuhan Nangamiro, perjalanan dilanjutkan dengan sewa perahu motor

selama kurang lebih 5-15 Menit. Perjalanan laut ialah dengan paket perjalanan

Sail Komodo dari Bali atau Lombok menuju Flores. Danau Pulau Satonda bisa

dipastikan menjadi salah satu destinasi di awal perjalanan, selain Pulau Moyo

yang lokasinya sekitar satu setengah jam dari Danau Pulau Satonda. Prasarana

lainya yaitu terdapat toilet dan tempat bilas bagi mereka yang selesai aktivitas

laut seperti snorkeling dan diving, pelabuhan laut kecil dan keamanan untuk

pengunjung.

3.6 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan dua metode dengan tujuan

untuk memudahkan penelitian yaitu:

1) Metode analisis kualitatif deskriptif yaitu metode analisis yang bertujuan untuk

menggambarkan dan menjelaskan hasil yang diperoleh dalam penelitian terhadap

potensi objek wisata yang ada di Danau Pulau Satonda.
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2) Metode analisis SWOT (Strenghts, Opportunities, Weaknesses, Threats) yaitu

metode yang digunakan untuk menentukan strategi pengembangan dari factor

kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman terhadap kondisi yang ada pada

Kawasan Danau Pulau Satonda. Alat yang dipakai dalam metode analisis SWOT

yaitu dengan menggunakan matriks SWOT.

Matriks SWOT adalah alat untuk menyusun faktor-faktor strategis organisasi

yang dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal

yang dihadapi organisasi yang dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan

eksternal yang dimiliki (Juankhan, 2008).

Matrik SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan

ancaman eksternal yang dihadapi baik kekuatan dan kelemahan yang dimiliki

(Rangkuti, 2006). Penyusun strategi berdasarkan faktor-faktor strategi eksternal dan

internal yang ada. Dari analisa SWOT tersebut muncul 4 (empat) strategi yaitu

strategi SO, ST, WO, dan WT.




