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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, 

analisis ini digunakan untuk menyajikan dan menjelaskan fakta, keadaan, 

fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan 

kemudian dianalisis dengan motode statistik kemudian di interpretasikan. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan 

alasan, provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi besar untuk 

dikembangkan di sektor pariwisata. 

C. Populasi & Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-

benda dan ukuran lain yang menjadi obyek perhatian atau kumpulan seluruh 

obyek yang menjadi perhatian. Populasi pada kenyataannya dapat 

dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu populasi terbatas (finite) dan 

populasitidakterbatas (infinite). 

Populasi yang digunakanpeneliti dalam penelitian ini adalah populasi tidak 

terbatas (infinite) yaitu semua wisatawanyang pernah berkunjung ke provinsi 

Nusa Tenggara Barat dan masyarakat asli Nusa Tenggara Barat yang pernah 

berwisata yang berjumlah 1.061.292 orang wisatawan nusantara (wisnus). 
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2. Sampel 

Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang akan 

diteliti.Dengan menggunakan sampel, maka dapat diperoleh suatu ukuran 

yang dinamakan statistik.Dalam statistika induktif terdapat kecenderungan 

membuat kesimpulan umum yang didasarkan pada informasi 

darisampelataustatistik. 

Sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebanyak 50 orang 

responden yang diambil dengancaraaccidental sampling. Teknik accidental 

sampling merupakan cara pengambilan data dengan memberikan kuesioner 

kepada siapa saja yang ditemui saat penelitian. 

Adapun kriteria responden adalah sebagai berikut: 

a. Masyarakat Indonesia yang sudah pernah berwisata ke provinsi NTB 

b. Masyarakat Lokal NTB yang pernah melakukan kegiatan wisata di NTB 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang berisikan fakta-fakta atau keterangan yang 

diperoleh secara langsung dari responden dan dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya melalui 

penelitian lapangan dari obyek yang diteliti. Data ini diperoleh melalui 

kuisioner maupun wawancara kepada semua wisatawan yang pernah 
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berkunjung ke provinsi Nusa Tenggara Barat dan masyarakat asli Nusa 

Tenggara Barat yang pernah berwisata. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberi keterangan 

yang bersifat mendukung data primer dan diperoleh atau dikumpulkan dari 

sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut biasanya diperoleh dari buku, 

hasil penelitian terdahulu atau dari laporan dinas tertentu. Data sekunder pada 

penelitian ini adalah data yang telah dipublikasikan oleh Pemerintah Provinsi, 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata danBPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

E. Defnisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Strategi 

Strategi merupakan alat menggapai tujuan yang bersifat jangka panjang. 

Strategi bagian dari tindakan keputusan manajemen yang memerlukan 

sumber daya perusahaan dan mempertimbangkan faktor eksternal dan 

internal yang dihadapi perusahaan. 

2. Sektor Pariwisata 

Sektor pariwisata adalah sektor perekonomian yang bergerak di bidang 

pelayanan jasa wisata atau perjalanan ke suatu tempat. Sumber 

pendapatan yang ada di sektor pariwisata terdapat di pelayanan 

akomodasi dalam hal ini hotel dan penyediaan makan minum, dalam hal 

ini restoran. 
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3. Kearifan Lokal 

Kearifan lokal merupakan budaya atau tradisi setempat yang sudah 

menjadi ciri khas dan bernilai baik menurut masyarakat setempat. Baik 

berupa budaya yang berwujud seperti bangunan atau tidak berwujud 

dalam bentuk gagasan atau konsep. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 

teknik dokumentasi dan kuesioner. Teknik dokumentasi adalah metode 

pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan yang ada dan 

kuesioner adalah teknik pengambilatan data dengan memberikan daftar 

pertanyaan yang kemudian akan diisi oleh responden. 

G. Teknik Analisa Data 

1. Analisis SWOT 

Alat analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis 

SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity and Threat). Analisis SWOT 

adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang 

selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan 

program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan 

(Strength) dan kelemahan (Weakness). Sementara, analisis eksternal 

mencakup faktor peluang (Opportunity) dan tantangan (Threath).Analisis ini 

menggunakan matriks SWOT, MatriksIFAS dan EFAS. Matriks Internal 

Factor Analysis Summary (IFAS) digunakan untuk menganalisis faktor-faktor 

yang berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matriks External Factor 
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Analysis Summary (EFAS) digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

berupapeluang dan ancaman yang dihadapi. Data faktor eksternal dicari untuk 

menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, budaya, 

sosial, lingkungan, demografi, politik, hukum, pemerintahan, teknologi, dan 

persaingan pasar.  

Tabel 3.1 

Matriks IFAS 

Faktor Strategi Internal (1) Bobot 

(2) 

Rating 

(3) 

Skor 

(4) 

Komentar 

(5) 

Strenghts (Kekuatan) 

 

Kolom ini berisi kekuatan 

yang di miliki oleh pariwisata 

NTB 

    

    

    

    

    

    

Weaknesses (Kelemahan) 

 

Kolom ini berisi kelemahan 

yang di miliki oleh pariwisata 

NTB 

    

    

    

    

    

Total Skor 1,00    

Sumber: Buku Manajemen Strategik, Ismail Solihin 

Sebelum membuat matrik faktor strategi internal, kita perlu 

mengetahuiterlebih dahulu faktor strategi internal (IFAS). Berikut ini adalah 

cara-cara penentuan faktor strategi Internal (IFAS) : 

a. Susunlah dalam kolom 1daftar faktor-faktor utama yang mempunyai 

dampak penting pada kesuksesan atau kegagalan usaha yang terdiri 

berbagai faktor kekuatan (strenght) dan kelemahan (weakness). 

b. Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2.Nilai bobot dicari dan 

dihitung berdasarkan kemungkinan pengaruh faktor yang dibobot terhadap 
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posisi perusahaan saat ini. Semakin tinggi bobot semakin penting pengaruh 

faktor tersebut. Kisaran bobot 0,0-1,0 dari yang tidak penting sampai 

sangat penting. 

c. Kolom 3 berikan peringkat untuk masing-masing faktor peringkat 

berkisar 5,0-1,0 dari sangat baik-sangat buruk. Masing-masing peringkat 

menunjukkan pertimbangan yang diberikan responden tentang faktor 

internal sektor pariwisata di NTB. 

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. Nilai tertimbang berkisar 5,0-1,0 

sangat bagus-buruk dengan nilai 3,0 menjadi nilai rata-rata. 

e. Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa 

faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya 

ditetapkan. 

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. Total skor ini dapat digunakan untuk 

membandingkan perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama. 
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Tabel 3.2 

Matriks EFAS 

 

Faktor Strategi Eksternal 

(1) 

Bobot 

(2) 

Rating 

(3) 

Skor 

(4) 

Komentar 

(5) 

Opportunities (Peluang) 

 

Kolom ini berisi peluang 

yang di miliki oleh 

pariwisata NTB 

    

    

    

    

    

Threats (Ancaman) 

Kolom ini berisi ancaman 

yang di miliki oleh 

pariwisata NTB 

    

    

    

Total Skor 1,00    

Sumber: Buku Manajemen Strategik, Ismail Solihin 

Sebelum membuat matrik faktor strategi internal, kita perlu 

mengetahuiterlebih dahulu faktor strategi ekternal (EFAS). Berikut ini 

adalah cara-cara penentuan faktor strategi eksternal (EFAS) : 

a. Susunlah dalam kolom 1 daftar faktor-faktor utama yang mempunyai 

dampak penting pada kesuksesan atau kegagalan usaha yang terdiri 

berbagai peluang (opportunity) dan ancaman (threats). 

b. Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2.Nilai bobot dicari dan 

dihitung berdasarkan kemungkinan pengaruh faktor yang dibobot terhadap 

posisi perusahaan saat ini. Semakin tinggi bobot semakin penting pengaruh 

faktor tersebut. Kisaran bobot 0,0-1,0 dari yang tidak penting sampai 

sangat penting. 

c. Kolom 3 berikan peringkat untuk masing-masing faktor peringkat 

berkisar 5,0-1,0 dari sangat baik-sangat buruk. Masing-masing peringkat 
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menunjukkan pertimbangan yang diberikan responden tentang faktor 

eksternal sektor pariwisata di NTB. 

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. Nilai tertimbang berkisar 5,0-1,0 

sangat bagus-buruk dengan nilai 3,0 menjadi nilai rata-rata. 

e. Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa 

faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya 

ditetapkan. 

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. Total skor ini dapat digunakan untuk 

membandingkan perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama. 
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Tabel 3.3 

Matriks SWOT 

                      IFAS 

 

EFAS 

Strenghts 

(Kekuatan) 

Tentukan 5-10 

faktor-faktor 

kekuatan internal 

Weakness 

(Kelemahan) 

Tentukan 5-10 

faktor-faktor 

kelemahan internal 

Opportunity 

(Peluang) 

Tentukan 5-10 

faktor-faktor 

peluang eksternal 

Strategi SO 

Ciptakan strategi 

menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan 

berbagai peluang 

Strategi WO 

Ciptakan strategi 

menggunakan 

kekuatan untuk 

meminimalisir 

kelemahan dan 

memanfaatkan 

peluang 

Threats 

(Ancaman) 

Tentukan 5-10 

faktor-faktor 

peluang eksternal 

Strategi ST 
Ciptakan strategi 

menggunakan 

kekuatan untuk 

mrnghindari 

berbagai ancaman 

Strategi WT 

Ciptakan strategi 

bertahan untuk 

meminimalkan 

berbagai kelemahan 

dan ancaman 

Sumber: Buku Manajemen Strategik, Ismail Solihin 

Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan 

ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan 

kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat 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 dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan untuk mengatasi ancaman. 
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c. Strategi WO 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada 

dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

d. Strategi WT 

Strategi ini didasarkan pada meminimalkan kelemahan yang ada 

serta menghindari ancaman. 

Tabel 3.4 

Matriks IE (Internal-Eksternal) 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Sumber: Buku Manajemen Strategik, Ismail Solihin 

Matriks IE dapat dibagi menjadi tiga daerah utama yang memiliki 

implikasi strategi berbeda, yaitu sebagai berikut : 

a. Rekomendasi untuk divisi yang masuk dalam sel I, II, IV dapat 

digambarkan sebagai “tumbuh dan kembangkan”. Strategi intensif 

(penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk) atau 

strategi integratif (intregasi ke belakang, integrasi ke depan, dan integrasi 

horizontal) paling sesuai untuk divisi-divisi ini. 
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b. Divisi yang masuk dalam sel III, V, VII dapat dikelola dengancara 

terbaik dengan strategi “jaga dan pertahankan”; penetrasi pasar dan 

pengembangan produk adalah dua strategi yang umum digunakan untuk 

divisi tipe ini. 

c. Rekomendasi yang umum diberikan untuk divisi yang masuk dalam sel 

VI, VIII, dan IX adalah “tuai atau divestasi”, organisasi yang berhasil 

mampu mencapai portofolio bisnis yang diposisikan dalam atau sekitar sel 

I dalam matriks IE. 

2. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat keabsahan atau 

kesahihan suatu alat penelitian. Jika dinyatakan valid maka alat ukur yang 

digunakan sudah layak menjadi alat yang seharusnya digunakan untuk 

mengukur. 

Penelitian ini menggunakan uji validitas korelasi product moment 

Pearson, dengan rumus sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
N  XY −    X   Y 

  N X2 −   X 2  N Y2 −   Y 2 
 

Keterangan : 

   rxy  = Koefisien korelasi product moment 

   ∑ X = Jumlah skor dalam sebaran X  

   ∑ X
2
 = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X 

   ∑ Y = Jumlah skor dalam sebaran Y 

   ∑ Y
2
 = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y 

   ∑ XY = Jumlah hasil kali skor X dan Y yang berpasangan 
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   N = Jumlah sampel 

Uji validitas menggunakan uji 2 sisi dengan sig. 0,05 atau 5% dengan 

kriteria sebagai berikut: 

Jika rhitung > rtabel maka, alat ukur penelitian dikatakan valid atau layak. 

Artinya daftar pertanyaan pada kuesioner berkorelasi signifikan terhadap 

skor total. 

Jika rhitung < rtabel maka, alat ukur penelitian dikatakan tidak valid atau tidak 

layak.Artinya daftar pertanyaan pada kuesioner tidak berkorelasi signifikan 

terhadap skor total. 

3. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil 

pengukuran konsisten jika diukur dengan alat ukur yang sama. Rumus 

pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha 

Cronbach. 

𝑟𝑖 =   
𝐾

 𝐾 − 1 
  1 −

 𝜎𝑏2

 𝜎𝑡2
  

 

Keterangan : 

   ri = Reliabilitas instrumen atau alat 

   k = Banyaknya butir pertanyaan 

   ∑σb
2
 = Jumlah varians butir 

   σt
2
 = Varians total 
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Kriteria sebuah alat ukur dikatakan reliabel atau konsisten jika angka Alpha 

Cronbach > 0,50. Jika hasilnya reliabel artinya semua pertanyaan yang dibuat 

layak dan dapat digunakan untuk keperluan penelitian. 


