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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2014:2). Berdasarkan hal tersebut terdapat 

empat kata kunci yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Data yang didapat 

dalam penelitian adalah data empiris yaitu data yang diperoleh dengan cara 

mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan dalam artian data yang 

memiliki kriteria tertentu dan valid. Data yang valid menunjukkan derajat ketepatan 

antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat 

dikumpulkan oleh peneliti. 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian pada hakikatnya tidak terlepas dari tempat untuk memperoleh 

data, penelitian ini dilakukan di sekitar obyek wisata kafe sawah desa 

Pujonkidul, kecamatan Pujon, kabupaten Malang, Jawa Timur. Alasan peneliti 

adalah karena kafe sawah tingkat pengunjung yang mencapai angka 2.700 dan 

pendapatan asli desa yang mencapai Rp.80 juta, apakah dapat membawa 

perubahan status sosial dan ekonomi masyarakat sekitar yang lebih baik.  

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti obyek 

secara ilmiah. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek secara ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data yang dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data 
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bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dan 

pada generalisasi (Sugiyono, 2014:7-8). Berdasarkan pengertian tersebut 

penelitian ini datanya memiliki karakteristik, terarah dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan pendekatan kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial, yaitu dengan 

mengekspoitasi dan klarifikasi terhadap fenomena dengan mendiskripsikan 

variabel yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan 

tujuan penelitian yaitu untuk mendiskripsikan peran obyek desa wisata yang 

berada di desa Pujon Kidul terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat 

sekitar. 

C. Teknik Pengambilan Data 

Pengambilan data dalam penelitan ini menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan 

sampel yang diperlukan yaitu orang yang dianggap memiliki banyak informasi 

dan kredibel kepada kepala desa, pokdarwis, pihak pengelola kafe sawah dan 

masyarakat sekitar obyek wisata di Desa Wisata Pujonkidul yang berjumlah 19 

informan. 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah konsep yang disusun untuk membantu 

pengumpulan data di lapangan, pengelolaan data dan membantu untuk 

menganalisis data. Konsep operasional dalam penelitian ini meliputi : 
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1. Kesenjangan Sosial adalah ketidakmerataan dalam pendistribusian 

kebutuhan individu untuk memanfaatkan sumber daya, artinya tidak ada 

kesempatan mengembangkan usaha dan bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan hidup karena sempitnya peluang usaha dan kepemilikan 

modal. 

2. Pengangguran merupakan istilah bagi orang yang tidak bekerja. 

Pengangguran dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi tiga 

macam, antara lain: pengangguran struktural, pengangguran musiman 

dan pengangguran total.  

3. Interaksi Sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu melalui 

komunikasi khusunya kerjasama dalam lingkup usaha wisata. Dalam  

penelitian ini fokus pada bentuk kerjasama yang dilakukan dan 

keterlibatan informan. 

4. Kesempatan Kerja adalah lowongan pekerjaan yang dapat diduduki oleh 

pencari kerja sesuai dengan keahliannya. Kesempatan kerja dalam 

penelitian ini digolongkan menjadi tiga yaitu : 

a. Kesempatan kerja langsung (penyediaan transportasi wisata, tempat 

penginapan dan makan minum) 

b. Kesempatan kerja tidak langsung (pekerjaan yang tersedia pada 

pabrik, toko dan usaha-usaha lain untuk melayani langsung 

wisatawan) 

c. Kesempatan kerja induced (petugas kebersihan, juru masak, buruh 

pabrik, pelayan di toko dan pelayan usaha-usaha lainnya yang 

dibutuhkan pengusaha dalam melayani wisatawan) 
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5. Pendapatan masyarakat, jumlah pemasukan bersih yang diterima 

responden dari pekerjaan yang dilakukan dalam kurun waktu satu bulan. 

Pemilihan waktu didasarkan pada jumlah penghasilan sesudah dan 

sebelum dibangun desa wisata salama bulan. 

E. Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yaitu 

data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) dari 

informan maupun hasil observasi. Data sekunder yaitu data yang diperoleh 

secara tidak langsung melalui buku, catatan, dan media yang telah 

dipublikasikan. 

2. Sumber data 

Sumber data pada penelitian kualitatif yaitu tokoh masyarakat, 

pokdarwis, pihak pengelola kafe sawah, dan masyarakat sekitar obyek 

wisata. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

yaitu sumber data dalam bentuk teks yang diperoleh dari sampel melalui 

wawancara dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitian.  

Sumber data dalam penelitian kuantitatif, orang-orang yang menjadi 

narasumber disebut responden yaitu masyarakat desa Pujonkidul yang 

bekerja di area obyek wisata. Sumber data yang diperoleh adalah data 

primer hasil wawancara dengan responden dalam bentuk kuesioner yang 

berupa angka. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. 

Selain itu, dalam pengumpulan data perlu didukung tape recorder, kamera, 

pedoman wawancara, buku catatan, dan sebagainya agar data yang diperoleh 

lebih dipercaya. Untuk itu, peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan 

tiga metode sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara menurut Moleong (2012:186) adalah percakapan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan tersebut dengan maksud tertentu. Wawancara adalah 

pertemuan antara pewawancara dengan informan untuk menemukan 

jawaban dari masalah yang sedang dikaji melalui tanya jawab. 

Wawancara dilakukan untuk mengklarifikasi hasil dari observasi, 

apakah kejadian dilapangan sama dengan hasil yang dikemukakan oleh 

informan. Untuk itu, diperlukan pedoman wawancara agar data yang 

diperoleh lebih baik, lengkap, dan mudah diolah. Wawancara dilakukan 

kepada : 

a. Pemerintahan Desa. 

Wawancara terhadap pemerintahan desa dilakukan untuk 

memperoleh informasi mengenai sejarah terbentuknya Desa Wisata 
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Pujon Kidul dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat 

sesudah dan sebelum dibangun destinasi wisata. 

b. Pokdarwis dan ketua pengelola kafe sawah. 

Wawancara terhadap pihak pengelola dilakukan untuk memperoleh 

informasi mengenai kendala dan peran pengurus dalam 

meningkatkan kualitas kinerja masyarakat yang bekerja di area 

wisata serta potensi yang masih bisa dikembangkan sebagai daya 

tarik. 

c. Masyarakat sekitar. 

Wawancara kepada masyarakat dilakukan untuk memperoleh 

informasi mengenai manfaat yang diperoleh dari dibangunnya 

destinasi wisata dan bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat 

untuk meningkatkan perekonomian. 

2. Kuesioner  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden untuk 

dijawabnya (sugiono, 2014:142). Lembar kuesioner berisi jenis 

pekerjaan dan jumlah pendapatan dalam kurun waktu satu bulan 

sesudah dan sebelum dibangun desa wisata. Untuk menentukan jumlah 

sampel, maka digunakan rumus dari model Isaac dan Michael sebagai 

berikut: 

𝒔 =
𝝀𝟐. 𝑵. 𝑷. 𝑸

𝒅𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝝀𝟐. 𝑷. 𝑸
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Keterangan: 

s = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

𝜆2 = Chi Kuadrat, dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10% 

P = Q = 0,5 

Masyarakat Desa Wisata Pujonkidul yang bekerja pada kafe sawah 

berjumlah 60 orang, maka jumlah sampel yang digunakan dalam 

kuesioner berjumlah 49 orang dengan taraf kesalahan 10%. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

(Sugiyono, 2014:240).  Dokumen tersebut bisa berupa gambar, catatan, 

maupun buku yang mendukung tujuan penelitian. Dokumen tersebut 

dapat dijadikan pelengkap dari hasil wawancara dan observasi. 

G. Teknik Analisis Data 

Penelitian kualitatif sumber data yang diperoleh bermacam-macam 

(trigulasi) dan penelitian dilakukan secara terus-menerus hingga jenuh, 

dalam artian tidak ada lagi data-data yang baru selama proses wawancara 

maupun observasi di lapangan. Prosedur dalam analisis kualitatif yaitu 

dengan langkah pengorganisasian data, dimana peneliti membaca berulang 

kali untuk menemukan data yang sesuai dan membuang data yang tidak 

sesuai kemudian dibuat kategori, menentukan tema dan unit-unit sehingga 

pola keteraturan data dapat terlihat jelas dan yang terakhir penarikan 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain. 
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Pada penelitian ini teknik analisis data menggunakan analisis model 

interaktif yaitu konsep Miles dan Huberman untuk mengalisis peran desa 

wisata tehadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Pujonkidul. Miles 

dan Huberman(1984 dalam Sugiyono, 2014:246), mengemukakan pendapat 

bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan 

conclution drawing/verification. 

Adapun penjelasan dari ketiga tahapan diatas sebagai berikut : 

1. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pegumpulan 

data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2014:247). 

Proses reduksi data diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap narasumber berisi tentang catatan informasi 

dikelompokkan dan dirangkum secara keseluruhan. Pengelompokan 

dilakukan untuk memilah data mana yang pokok dan mana yang kurang 

penting. 

2. Penyajian data 

Dalam penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplay 

data maka akan memudahkan peneliti dalam memahami data dan 
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merencanakan proses berikutnya. Sehingga dapat memungkinkan 

menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3. Verifikasi data/kesimpulan 

Verifikasi dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada (Sugiyono, 2014:252). Kesimpulan awal 

masih dikatakan sementara dan bisa berubah jika ditemukan bukti-bukti 

yang valid dan konsisten. Namun, jika dalam kesimpulan awal didukung 

oleh bukti-bukti yang kuat saat kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang 

kredibel. 

4. Validitas Data 

Keabsahan data digunakan untuk mengetahui tingkat validitas data 

dari hasil penelitian kualitatif. Keabsahan data dapat dilakukan dengan 

uji kredibilitas atau tingkat kepercayaan terhadap data melalui teknik 

triangulasi yaitu meliputi: triangulasi sumber, triangulasi teknik dan 

triangulasi waktu.  

Dalam penelitian kuantitatif untuk menemukan apakah ada perbedaan 

pendapatan masyarakat sesudah dilakukan pembangunan desa wisata dan 

sebelum dibangun desa wisata, maka diperlukan pengujian pada sampel 

tersebut menggunakan Uji Paired Sample T-test.  

Paired Sample T-test merupakan uji beda dua sampel yang 

berpasangan. Artinya, pengujian dilakukan pada data yang sama namun 

diberi perlakuan yang berbeda, perlakuan yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah pendapatan yang diperoleh masyarakat sesudah adanya desa 
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wisata dan sebelum dibangun desa wisata. Untuk itu, pengujian dilakukan 

untuk mencari perbandingan pendapatan, apakah ada perbedaan atau tetap 

sama. 




