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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur tepatnya di kabupaten 

Probolinggo, yakni di kecamatan Paiton. Fokus penelitian ini meliputi tentang 

Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di pantai Duta Kabupaten 

Probolinggo. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang 

digunkan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. 

Data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data sekunder 

diperoleh melalui dokumen dan pustaka. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menganalisis adalah 

metode analisis deskriptif kualitatif yang memaparkan karakteristik dan potensi 

wilayah studi, setelah itu mencari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

pengembangan kawasan pariwisata di pantai Duta Kabupaten Probolinggo. 

Selanjutnya menentukan strategi pengembangan obyek wisata dilakukan 

dengan analisa SWOT (strength, Weakness, Opportunities, Threats) 

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan data 

primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung kepada Dinas 
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pariwisata, Bappeda, ,masyarakat, serta pengunjung. Sedangkan data sekunder 

diperoleh melalui Dinas pariwisata, Bappeda dan Badan Pusat Statistik.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa Teknik penulisan yaitu : 

1. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data atau informasi 

dengan menelusuri literature yang ada baik berupa buku, jurnal, arsip, 

penelitian sebelumnya dan lain sebagainya. 

2. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya 

jawab secara langsung kepada Dinas pariwisata, Bappeda, masyarakat, 

serta pengunjung pantai Duta Kabupaten Probolinggo. Untuk menjawab 

Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Pantai Duta di Kabupaten 

Probolinggo dengan menggunakan Analisis SWOT. 

3. Dokumentasi 

Pencatatan terhadap buku-buku, laporan-laporan, dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

E. Teknik Analis Data 

1. Deskriptif kualitatif  

Penelitian Deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian 

yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, 

variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan 
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menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan 

menguraikan data yang bersangkutan dengan situsi yang sedang terjadi, sikap 

serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara 

dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar 

fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap  suatu kondisi, dan sebagainya. 

Menurut sugiono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah 

suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu 

hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih 

luas. 

2. Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis 

untuk merumuskan suatu strategi perusahaan, menurut Freddy Rangkuti 

(2008:19). SWOT adalah suatu metode analisa dari lingkungan internal 

Strengths(kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan) serta lingkungan eksternal 

Opportunities(peluang) dan Threats(ancaman) yang dihadapi di dunia bisnis. 

Analisa didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan (kekuatan) 

Strengths namun secara bersamaan dapat meminimalkan (kelemahan) 

Weaknesses dan (ancaman) Threats. 

1. Selanjutnya dilakukan analisa melalui tahapan reduksi data, model data 

,klasifikasi data serta kesimpulan, sehingga diperoleh strategi 

pengembangan obyek wisata pantai Duta. 
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 Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan 

pengembangan, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. 

(strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan 

(kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada 

saat ini. Dalam penyusunan strategi pengembangan Obyek Wisata. 

(Angga, 2013). 

Analisis SWOT ini dilakukan dengan: 

1. Menganalisis faktor strategi internal dan eksternal  

2. Membuat analisa Faktor Strategi Internal (IFAS = Internal Strategic 

Factors Analysis Summary) dan analisa Faktor Strategis Eksternal (EFAS 

= External Strategic Factors Analysis Summary). 


