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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Menurut 

(Ibrahim, 1996) tentang metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang 

bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci terhadap fenomena sosial. 

Fenomena sosial yang terjadi dengan cara  pencarian data-data sesuai dengan 

masalah yang diteliti. Terdapat dua macam deskriptif pada penelitian ini yaitu 

deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Pada deskriptif kuantitatif 

digunakan dalam penilaian faktor internal dan eksternal serta pada metode analisis 

QSPM (Quantitative Strategic Planning Matriks), sedangkan pada deskriptif 

kualitatif digunakan untuk menjelasan secara terperinci  mengenai gambaran 

Ekowisata Mangrove, hasil analisis pada matrik SWOT, IFAS, dan EFAS dan 

juga metode perumusan strategi alternatif pengembangan ekowisata. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ditentukan dengan sengaja yaitu di Desa Pangkah Wetan, 

Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Penentuan lokasi dilakukan 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu bahwa di desa tersebut termasuk 

desa yang memiliki banyak potensi sumberdaya alam salah satunya hutan 

mangrove dan kini juga sudah dimanfaatkan sebagai Ekowisata Mangrove. 

Penelitian dilaksanakan pada 15 Januari- 15 Februari 2018. 



3.3 Metode Pengambilan Sampel 

 Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah Key Informan dan 

Accidental sampling. Key Informan adalah teknik pengambilan yang dilakukan 

dengan cara memilih sampel responden yang benar-benar tahun dan menguasi 

masalah, serta terlibat langsung dengan masalah tersebut. Jumlah responden telah 

ditentukan sebelumnya sebanyak 6 orang responden dengan menggunakan metode 

Key Informan yaitu pengelola ekowisata 5 orang responden, kepala desa 1 orang 

responden, dengan melakukan wawancara untuk menggali informasi mengenai 

ekowisata mangrove. Pemilihan tersebut dilakukan karena mereka dianggap lebih 

mengetahui mengenai gerak kerja pada proses kegiatan ekowisata mangrove. 

Sedangkan Accidental sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan 

secara kebetulan digunakan jika jumlah populasi tidak diketahui pasti. Peneliti 

mengambil 30 responden yang akan dijadikan sampel yaitu wisatawan yang 

datang ke Ekowisata Mangrove, dengan melakukan pengisian kuisioner. 

Pemilihan responden tersebut dilakukan karena mereka dianggap mengetahui 

mengenai kondisi yang sudah dilihat dan dirasakan pada objek wisata mangrove,  

maka jumlah keseluruhan yang dijadikan sebagai sampel adalah 30 responden 

diambil dari beberapa wisatawan yang datang ke Ekowisata Mangrove tersebut. 

3.4 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

 Pada pengumpulan data peneliti menggunakan dua jenis data yang terdiri 

dari data sekunder dan data primer.  

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara  langsung dari stekholder,      

wisatawan, dan masyarakat yang terkait dalam proses kegiatan Ekowisata 



 

23 

 

Mangrove yang berhubungan dengan judul penelitian. Beberapa metode 

pengumpulan untuk data primer: 

a. Observasi lapang, dengan kegiatan yang dilakukan terhadap suatu obyek 

untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di lapang 

secara cermat. 

b. Wawancara, merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada seorang 

informan. 

c. Kuesioner, dengan teknik pengumpulan informasi menggunakan suatu 

daftar pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh responden. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak langsung melainkan dari 

data yang didapat dari instansi sekitar dan dari sumber-sumber literatur baik 

cetak atau elektronik yang terkait dengan penelitian ini. 

3.5 Metode Analisis Data 

 Pada metode analisis data peneliti menggunakan 2 analisis untuk 

memperoleh hasil penelitian sesuai dengan tujuan. Tujuan yang ingin dicapai oleh 

penelitian mengenai faktor internal dan eksternal wisata mangrove sehingga 

terciptanya strategi pengembangan untuk wisata tersebut. Berikut ini penjelasan 

mengenai metode analisis yang akan digunakan. 

3.5.1 Analisis SWOT 

 Analisis SWOT adalah kegiatan mengidentifikasi berbagai faktor secara 

sistematis yang digunakan untuk merumuskan suatu strategi perusahaan  

(Rangkuti,2003). Perumusan strategi berlandasankan pada variabel kekuatan dan 
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kelemahan yang merupakan lingkungan internal sedangkan lingkungan eksternal 

terdiri dari peluang dan ancaman. 

 Komponen SWOT tersusun dari empat variabel, antara lain: 

1. Kekuatan (strengths) adalah bagian lingkungan internal dari analisis SWOT 

yang menunjukan keunggulan yang dimiliki oleh Ekowisata Mangove untuk 

memperkuat dalam perumusan strategi. 

2. Kelemahan (weakness) adalah bagian lingkungan internal dari analisis 

SWOT yang menjadi kelemahan dari Ekowisata Mangrove sehingga dapat 

menjadi acuan untuk meminimalisir kelemahan dalam perumusan strategi. 

3. Peluang (Opportunities) adalah bagian lingkungan eksternal dari analisis 

SWOT yang dapat dimanfaatkan dengan kekuatan dari Ekowisata Mangrove 

di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. 

4.  Ancaman (Threats) adalah bagian lingkungan eksternal dari analisis  

SWOT yang dapat mengancam terhadap Ekowisata Mangrove sehingga 

dapat menjadi acuan untuk menyelamatkan Ekowisata Mangrove. 

 Analisis SWOT digunakan pada proses kegiatan pencarian data dengan 

mengidentifikasi peluang, kekuatan, ancaman, dan kelemahan yang nantinya akan 

dijelaskan dengan menggunakan deskripsi kualitatif. Ini salah satu cara analisis 

memudahkan peneliti untuk memperoleh strategi yang digunakan untuk 

perkembangan  Ekowisata Mangrove di Desa Pangkah Wetan Kecamatan 

Ujungpangkah Kabupaten Gresik.  

 Setelah dilakukan identifikasi lingkungan strategi peneliti kemudian 

menggunakan analisis internal factor dan eksternal factor sehingga nanti akan 
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diperoleh hasil penelitian secara kuantitatif dari beberapa responden yang sudah 

ditentukan sebelumnya untuk pemberian bobot dan rating pada setiap pertanyaan 

yang sudah tertulis pada kuesioner. Penilian tersebut nantinya akan dianalisis 

dengan menggunakan matrik IFAS (Internal Factor Analysis Strategi)  dan EFAS 

(Eksternal Factor Analysis Strategi). Berikut dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2. 

Tabel 1. IFAS (Internal Factor Analysis Strategi)   

Faktor Internal Strategi Bobot% Rating Skor 

1 2 3 4 

Kekuatan 

1. 

2.Dsb. 

   

Jumlah skor kekuatan  

Kelemahan 

1. 

2.dsb. 

   

Jumlah skor Kelemahan  

Total 1,00   

Sumber : Rangkuti, 2003 

 Pada Tabel 1. IFAS (Internal Factor Analysis Strategi), terdapat penulisan 

faktor internal strategi yang sudah diidentifikasi sebelumnya. IFAS ini termasuk 

dalam kekuatan dan kelemahan yang terjadi pada Ekowisata Mangrove itu sendiri, 

kemudian dilakukan penilaian pada setiap strategi tersebut. Penilai ini responden 

harus mengisi pada kolom pembobotan dan rating. 
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Tabel 2. EFAS (Eksternal Factor Analysis Strategi) 

Faktor Internal Strategi Bobot% Rating Skor 

1 2 3 4 

Peluang 

1. 

2.Dsb. 

   

Jumlah skor Peluang  

Ancaman 

1. 

2.dsb. 

   

Jumlah skor Ancaman  

Total 1,00   

 Sumber : Rangkuti, 2003 

 Pada Tabel 2 EFAS (Eksternal Factor Analysis Strategi), penulisan faktor 

eksternal strategi yang sudah diidentifikasi sebelumnya. EFAS ini termasuk dalam 

peluang dan ancaman yang terjadi pada Ekowisata Mangrove tersebut, kemudian 

dilakukan penilaian pada setiap strategi. Penilai ini responden harus mengisi pada 

kolom pembobotan dan rating. 

 Menurut (Sedarmayanti, 2014), ada beberapa tahapan  untuk pengisian tabel 

IFAS dan EFAS, antara lain sebagai berikut: 

1. Kolom 1 diisi dengan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) atau Faktor 

eksternal (peluang dan ancaman). 

2. Kolom 2 diisi dengan pemberian bobot pada masing-masing factor 

berdasarkan dampak yang mungkin ditimbulkan pada keberhasilan suatu 

usaha ekowisata masa kini atau yang akan datang, dengan hasil keseluruhan 

bobot berjumlah 1,00. 

3. Kolom 3 dengan menentukan rating bagi setiap faktor mulai dari 4 (sangat 

baik) sampai 1 (sangat tidak baik), yang nantinya akan dilakukan oleh 

responden yang telah ditentukan. 
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4. Kolom 4 penentuan hasil skor dengan cara pengkalikan bobot dan rating. 

Langkah selanjutnya setelah menentukan bobot, rating, hingga diperoleh 

skor  dengan menggunakan matrik IFAS dan EFAS, maka selanjutnya dilakukan 

analisis dengan menggunakan matrik SWOT untuk menentukan asumsi alternatif 

strategi. Berikut dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Matrik SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

 Kekuatan (Strenghts) Kelemahan (Weaknesses) 

Peluang 

(Opportunities) 

Strengths-Opportunities Weaknesses – Opportunities 

Ancaman (Threats) Strenghts – Threats Weaknesses-Threats 

Sumber : Sedarmayanti, 2014 

 Menurut (Ismail, 2012), menyatakan bahwa matrik SWOT ini adalah alat 

pencocokan sebagai alternatif strategi dengan cara mengembangkan empat tipe 

strategi, antara lain: 

1. Strengths-Opportunities Strategic (SO), merupakan suatu strategi dengan 

cara menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang. 

2. Weaknesses-Opportunities Strategic (WO), merupakan strategi dengan 

memanfaatkan peluang dengan cara mengatasi berbagai kelemahan. 

3. Strengths-Threats strategic (ST), merupakan strategi dengan menggunakan 

kekuatan untuk mengatasi ancaman. 

4. Weaknesses-Threats Strategic (WT), merupakan strategi dengan cara 

meminimalkan kelemahan dan ancaman. 
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3.5.2 Metode QSPM (Quantitative Strategic Planning Matriks) 

Metode QSPM merupakan suatu teknik secara objektif yang dirancang 

untuk menetapkan daya tarik relatif dari adanya strategi alternatif yang layak 

digunakan  (David, 2006). Secara konseptual tujuan adanya metode QSPM adalah 

untuk menetapkan kemenarikkan relatif dari beberapa macam variasi strategi 

berdasarkan pada faktor-faktor sukses kritis eksternal dan internal, yang nantinya 

startegi dipilih  mana yang paling baik untuk diimplementasikan pada Ekowisata 

Mangrove ini. QSPM pada Ekowisata Mangrove dipaparkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Matriks QSPM (Quantitative Strategic Planning Matriks) 

 Alternatif Startegi 

 Strategi 1 Strategi 2 

Faktor-faktor sukses 

kritis 
Bobot AS TAS Bobot AS TAS 

Peluang 

1. 

2.dsb 

      

Ancaman 

1. 

2.dsb 

      

Jumlah TAS 1,00      

Kekuatan 

1. 

2.dsb 

 

     

Kelemahan 

1. 

2.dsb 

 

     

Jumlah Total Nilai 

Daya Tarik (TAS) 
1,00 

     

Sumber : (David, 2006) 

 Menurut (David, 2006) terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan 

untuk Penilaian pada metode QSPM, antara lain: 

1. Mendaftar beberapa kunci internal dan eksternal pada kolom tabel sebelah 

kiri di QSPM. Informasi pengisian diperoleh dari matrik IFAS dan EFAS.  
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2. Memberikan bobot pada setiap faktor sukses kritis internal dan eksternal. 

Pemberian bobot ini memakai bobot yang sudah ada di matrik IFAS dan 

EFAS. 

3. Menetapkan Nilai Daya Tarik (AS). Menetapkan nilai daya tarik ini dengan 

nilai numberik pada setiap strategi alternatif tersebut. Kriteria penilai Daya 

Tarik adalah 1= tidak menarik, 2= cukup menarik, 3=menarik, 4=sangat 

menarik. Jika pertanyaan pada tabel tersebut tidak mempunyai pengaruh 

pada pilihan spesifik yang akan dibuat, anda tidak perlu memberi nilai daya 

tarik pada strategi tersebut. 

4. Menghitung Total Nilai Daya Tarik (TAS). Hasil dari total nilai daya tarik 

diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dengan nilai daya tarik. Jumlah 

tersebut nantinya menunjukkan strategi mana yang paling menarik  untuk 

diterapkan. Semakin tinggi total nilai daya tarik, maka semakin menarik 

strategi alternatif yang digunakan. 

5. Menghitung Jumlah Total Nilai Daya Tarik. Menjumlahkan seluruh total 

daya tarik pada kolom strategi QSPM. Semakin tinggi nilai menunjukkan 

strategi itu semakin baik, dan mempertimbangkan semua faktor sukses kritis 

eksternal dan internal relavan dapat mempengaruhi keputusan startegis yang 

akan dijadikan sebagai pengembangan objek ekowisata. 

 


