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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan penelitian survey. Menurut Nazir (1985) dalam Deni Darmawan 

(2013:38) penelitian deskriftif  adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat 

deskrifsi, gambaran/lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta – fakta, 

sifat - sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Menurut Nanang 

Martono (2010) penelitian survey adalah tipe penelitian dengan menggunakan 

kuesioner atau angket sebagai sumber data utama, responden diminta untuk 

memberikan jawaban singkat yang sudah tertulis didalam kuesioner atau angket 

untuk kemudian jawaban dari seluruh responden tersebut diolah menggunakan tehnik 

analisis kuantitatif tertentu.  

Metode deskripsi pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan 

kuantitatif. Menurut Nanang Martono (2010) metode deskripsi secara kualitatif 

adalah dilakukan dengan mengumpulkan kata – kata atau kalimat dari individu, buku 

atau sumber lain. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan penjabaran jawaban dari 

rumusan masalah penelitian yang sistematis, akurat dan faktual. Menurut Nanang 

Martono (2010) metode deskripsi secara kuantitatif adalah dilakukan dengan 

mengumpulkan data berupa angka yang kemudian diolah dan dianalisis untuk 

mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka – angka tersebut. 
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3.2.  Metode Penentuan Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive). Menurut Deni 

Darmawan (2013) penentuan lokasi secara purposive  berarti dilakukan atas dasar 

pertimbangan peneliti sendiri, agar sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian 

dilaksanakan di Yayasan Mangrove Center Tuban yang beralamatkan di Desa Jenu 

Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, dengan pertimbangan penentuan lokasi itu karena 

Yayasan Mangrove Center Tuban telah dirintis sejak tahun 1997, sudah memiliki visi 

misi yang jelas dan melaksanakan banyak program kegiatan untuk pengembangan 

serta telah mampu meraih beberapa penghargaan. Hal lain yang menjadi bahan 

pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian dilokasi tersebut lebih lanjut yaitu 

Mangrove Center Tuban  merupakan salah satu kawasan mangrove di Kabupaten 

Tuban yang menjadi tujuan pengunjung wisata pantai atau aktivis lingkungan  hidup 

baik lokal maupun nasional,  serta Mangrove Center Tuban sangat kuat visi-misinya 

untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berwawasan lingkungan. 

 

3.3. Metode Penentuan Responden 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah responden yang terpilih 

menjadi anggota sampel atas dasar pertimbangan peneliti sendiri.  Menurut Deni 

Darmawan (2013) seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti 

menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang 

diperlukan bagi penelitiannya                        . 
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Responden yang diambil sebagai sampel pada penelitian ini ditentukan 

karakteristiknya oleh peneliti agar hasil penelitian ini bisa akurat. Beberapa 

karakteristik responden yang ditentukan adalah pengalaman tentang kawasan 

Mangrove Center Tuban, usia responden dan tingkat pendidikan responden. 

Pengalaman tentang kawasan mangrove center untuk pengunjung ditentukan dengan 

jumlah kunjungan calon responden ke kawasan mangrove tersebut paling sedikit 

pernah berkunjung sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan untuk pengelola dan masyarakat 

sekitar minimal sudah ikut bergabung di kawasan mangrove tersebut selama 5 (lima) 

tahun. Usia responden paling rendah adalah 20 tahun. Tingkat pendidikan responden 

paling rendah adalah lulus SMA atau sederajat. 

Penelitian yang menggunakan teknik purposive sampling, jumlah sampel 

yang akan dijadikan subjek penelitian ditentukan sendiri oleh peneliti, dengan 

pertimbangan sampel harus memenuhi karakteristik yang telah ditentukan oleh 

peneliti, sehingga data dari purposive sampling dianggap sudah dapat menjawab apa 

yang menjadi tujuan dan permasalahan penelitian. Pada setiap penelitian menurut 

Roscoe (1975) dalam Uma Sekaran (1992) yang dikutip Deni Darmawan (2013:143) 

sebaiknya ukuran sampel diantara 30 s.d. 500, maka jumlah sampel pada penelitian 

ini adalah 40 anggota populasi di Mangrove Center Tuban yang memenuhi 

karakteristik yang telah ditentukan peneliti. 
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3.4.  Jenis Data Dan Pengumpulan Data 

3.4.1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data  

sekunder. Menurut Sumadi Suryabrata (1983) data primer merupakan data yang 

langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Pada penelitian ini data 

primer diambil dari hasil observasi, pencatatan, dokumentasi, pengisian kuesioner 

serta  wawancara kepada para pengelola, masyarakat atau pengunjung Mangrove 

Center Tuban yang berhubungan dengan faktor internal dan faktor eksternal pada 

Mangrove Center Tuban. Menurut Sumadi Suryabrata (1983) data sekunder adalah 

data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Pada penelitian ini data 

sekunder didapatkan dalam bentuk data yang telah diolah melalui gambaran umum 

Mangrove Center Tuban (MCT) meliputi visi, misi, sejarah, struktur organisasi, 

fasilitas pendukung dan lain sebagainya,  serta ada juga yang didapatkan melalui 

internet, perpustakaan, atau literatur yang relevan dengan penelitian yang 

dilaksanakan. 

 

3.4.2 Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian 

dan data yang didapatkan harus valid. Metode pengumpulan data yang digunakan 

pada penelitian ini adalah kuesioner, observasi, wawancara, pencatatan, dokumentasi. 

1. Kuesioner 

Menurut Mardalis (2008) kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui 

formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis 
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pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan 

dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. 

Dalam metode ini, responden diminta untuk memberikan penilaian dari sangat 

setuju hingga sangat tidak setuju pada daftar pernyataan masing-masing variabel yang 

diteliti dalam bentuk skala. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

Likert. Menurut Deni Darmawan (2013), skala Likert adalah skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang. Skala Likert dalam 

penelitian ini dinyatakan sebagai berikut 1=Sangat Tidak Setuju; 2=Tidak Setuju;                

3=Setuju; dan 4=Sangat Setuju 

2. Observasi  

Menurut Patton (1980) dalam Ruslam Ahmadi (2014) teknik observasi 

dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi, kegiatan-

kegiatan yang terjadi di latar itu, orang – orang yang berpartisipasi dalam kegiatan-

kegiatan. 

3. Wawancara       

Menurut Dexter (1980) dalam Ruslam ahmadi (2014) wawancara adalah 

sebuah percakapan dengan tujuan untuk memperoleh bentukan-bentukan disini dan 

sekarang dari orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, klaim, 

perhatian, dan cantuman lainnya; rekonstruksi tentang cantuman-cantuman seperti itu 

sebagaimana dialami di masa lalu. 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer secara luas dan 

mendalam kepada responden, berdasarkan beberapa pertanyaan yang disusun 
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menggunakan kuisioner yang sebelumnya sudah disiapkan. Data yang dibutuhkan 

berupa identitas responden, informasi internal dan eksternal Mangrove Center Tuban 

serta data lain. 

4. Pencatatan  

Menurut Bogdan & Biklen (1998) dalam Ruslam ahmadi (2014) pencatatan 

adalah catatan tertulis tetang apa yang peneliti dengarkan, lihat, alami dan pikirkan 

dalam mengumpulkan data serta merefleksikan pada data dalam sebuah studi 

kualitatif. 

Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data sekunder dan data primer 

sebagai pendukung kesempurnaan informasi yang diperlukan melalui sekmen 

pengelola, masyarakat, pengunjung ataupun pihak yang terkait dengan penelitian 

tersebut. 

5. Dokumentasi  

Menurut Angel (1945) dalam Ruslam ahmadi (2014) dokumentasi adalah 

pengumpulan bahan dokumen pribadi untuk memperoleh bukti rinci mengenai 

bagaimana situasi sosial tampak oleh para pelaku didalam situasi itu dan apa makna 

berbagai faktor – faktor disana bagi para pesertanya.           

Dokumentasi pada penelitian ini adalah pengambilan gambar secara visual 

dari seluruh kegiatan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti                   

di Mangrove Center Tuban. 
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3.5.  Metode Analisis Data  

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. 

 

3.5.1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Deskriptif kualitatif yaitu pengolahan data dengan melakukan proses 

mengatur, mengurutkan data yang terkumpul yang terdiri dari catatan-catatan 

lapangan, baik melalui wawancara, observasi, pencatatan, dokumentasi dan 

kuesioner. Data tersebut diatur dan diurutkan sesuai kebutuhan peneliti, sehingga 

informasi kualitatif tersebut disusun atas pikiran, intuisi, pendapat dan kriteria 

tertentu. Dengan melakukan proses analisis tersebut, maka data yang diperoleh akan 

memberikan gambaran secara nyata tentang aspek-aspek yang menjadi fokus peneliti 

yang kemudian akan memberikan jawaban atas masalah yang sedang diteliti sehingga 

data tersebut dapat dianalisis dengan menginterpretasikan kedalam suatu urutan dasar 

berupa suatu kesimpulan dan saran. 

 

3.5.2.  Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Deskriptif Kuantitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada 

angka. Adapun untuk menganalisis data perhitungan, kemudian dilakukan 

menggunakan analisis yang ada hubungannya dengan permasalahan yaitu analisis 

SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats), matrik IFAS (Internal Factors 

Analisys Summary), matrik EFAS (External Factors Analisys Summary),                        

matrik SWOT dan diagram SWOT.  
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3.5.3.  Analisis SWOT 

3.5.3.1. Faktor Internal dan Faktor Eksternal 

Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan 

pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Langkah-langkah 

pengambilan keputusan faktor strategis SWOT dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data, menganalisis ligkungan internal dan menganalisis lingkungan 

eksternal. Berikutnya mengidentifikasi faktor strategis SWOT tersebut menjadi faktor 

strategis internal dan faktor strategis eksternal. Faktor strategis internal meliputi 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sedangkan faktor strategi eksternal adalah 

meliputi peluang dan ancaman yang dihadapi (Freddy Rangkuti, 2003).   

 

3.5.3.2. Matriks Faktor Strategi Internal (IFAS )  Dan Matrik Faktor Strategi 

Eksternal (EFAS) 

Setelah faktor-faktor strategi internal diidentifikasi, suatu tabel IFAS (Internal 

Strategic Factors Analysis Summary) disusun untuk merumuskan faktor strategis 

internal tersebut dalam kerangka strength and weakness (Freddy Rangkuti, 2003). 

Tahap-tahap penyusunan tabel IFAS adalah : 

a. Tentukan  faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan perusahaan  

pada kolom 1.               

b. Berikan bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling 

penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut 

terhadap posisi strategis perusahaan. (Semua bobot tersebut jumlahnya tidak 

boleh melebihi skor total 1,00).  
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c. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan 

skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor), berdasarkan pengaruh 

faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Variabel yang 

bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai mulai 

dari +1 sampai +4 (sangat baik). Sedangkan variabel yang bersifat negatif 

kebalikannya (semua variabel yang masuk kategori kelemahan), jika 

kelemahannya dibawah rata-rata nilainya adalah 4. 

d. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh 

faktor pembobotan pada kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk 

masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (outstanding) 

sampai dengan 1,0 (poor). 

e. Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-

faktor tertentu dipilih, dan bagaimana skor pembobotannya dihitung. 

f. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4) untuk memperoleh total skor 

pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan 

bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis 

internalnya.  

Bentuk tabel IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary) dapat 

dilihat pada tabel : 
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Tabel 3.5.3.2.1. Bentuk IFAS 

Faktor-faktor  

Strategis Internal 
Bobot Rating 

Bobot X 

Rating 
Komentar 

Kekuatan :  

    

  

    

Kelemahan : 

      

        

    

Total 1,00    

Sumber : Rangkuti, (2003). 

Menurut Freddy Rangkuti (2003) setelah faktor-faktor strategi eksternal 

diidentifikasi, suatu tabel EFAS (Eksternal Strategic Factors Analysis Summary) 

disusun untuk merumuskan faktor strategis Eksternal tersebut dalam kerangka 

Opportunities and Threats. Tahap-tahap penyusunan tabel EFAS adalah : 

a. Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman).               

b. Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) 

sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut  kemungkinan dapat 

memberikan dampak terhadap faktor strategis.  

c. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan 

skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh 

faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan.                             

Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang 

semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil, diberi rating +1). 

Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. Misalnya, jika nilai 

ancamannya sangat besar ratingnya adalah 1. Sebaliknya, jika nilai ancamannya 
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sedikit ratingnya adalah 4. 

d. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh 

faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk 

masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (outstanding) 

sampai dengan 1,0 (poor). 

e. Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-

faktor tertentu dipilih, dan bagaimana skor pembobotannya dihitung. 

f. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4) untuk memperoleh total skor 

pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan 

bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis 

internalnya.  

Bentuk tabel EFAS (Eksternal Strategic Factors Analysis Summary) dapat 

dilihat pada tabel : 

Tabel 3.5.3.2.2. Bentuk EFAS 

Faktor-faktor 

Strategis Eksternal 
Bobot Rating 

Bobot X 

Rating 
Komentar 

Peluang : 

  

  

    

Ancaman : 

  

  

    

Total 1,00    

Sumber : Rangkuti, (2003) 
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3.5.3.3. Matrik SWOT 

Menurut Freddy Rangkuti (2003) matrik SWOT adalah alat yang dipakai 

untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan. Matrik ini dapat menggambarkan 

secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan 

dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini akan 

menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis. 

a. Strategi SO 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang 

sebesar-besarnya. 

b. Strategi ST 

Ini adalah strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan 

untuk mengatasi ancaman. 

c. Strategi WO 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara 

meminimalkan kelemahan yang ada. 

d. Strategi WT  

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 

Bentuk dari matrik SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

dapat dilihat pada tabel : 
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Tabel 3.5.3.3. Bentuk Matrik SWOT 

IFAS 

 

EFAS 

STRENGTHS (S) 

 Tentukan 5-10 

faktor-faktor 

kekuatan internal  

WEAKNESS (W) 

 Tentukan 5-10 

faktor-faktor 

kelemahan internal 

OPPORTUNITIES (O) 

 Tentukan 5-10 

faktor-faktor 

     peluang eksternal 

 

 

STRATEGI S-O 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

STRATEGI W-O 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang. 

TREATHS (T) 

 Tentukan 5-10 
faktor-faktor 

ancaman eksternal 

 

 

STRATEGI S-T 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi ancaman 

STRATEGI W-T 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman 

Sumber : Rangkuti, (2003) 

 

3.5.3.4. Diagram SWOT 

Pada diagram SWOT menurut Freddy Rangkuti (2003) terdapat empat posisi 

kuadran strategi,  situasi pada setiap posisi kuadran strategi adalah : 

Kuadran 1 : merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut 

memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. 

Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan 

pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy).  

Kuadran 2 : meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki 

kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan 

kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi 

diversifikasi (produk/pasar). 
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Kuadran 3 : perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain 

pihak ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi perusahaan 

ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat 

merebut peluang pasar yang lebih baik. 

Kuadran 4 : merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan 

tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.  

Bentuk dari diagram SWOT dapat dilihat pada gambar : 

Gambar  3.5.3.4. Bentuk Diagram SWOT 

  BERBAGAI PELUANG 

3. Mendukung Strategi

turn-around 

1. Mendukung

Strategi Agresif

KELEMAHAN 

INTERNAL 

KELEMAHAN 

EKSTERNAL 

4. Mendukung Strategi

Defensive 

2. Mendukung

Strategi

Diversifikasi 

  BERBAGAI ANCAMAN

Sumber : Rangkuti, (2003) 


