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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif pada 

hakikatnya dilakukan untuk mengamati baik individu maupun anggota masyarakat 

dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan orang lain dimana mereka 

berusaha memahami dan menafsirkan tentang dunia sekitarnya (Nasution, 1996:5). 

Pendekatan penelitian kualitatif relevan untuk menjabarkan permasalahan 

yang diangkat oleh peneliti yaitu tentang perubahan sosial budaya berbasis 

pengembangan pariwisata di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok 

Tengah, akan mampu dijabarkan secara menyeluruh dan mendalam sesuai 

karaktristik dari penelitian kualitatif yaitu berlandaskan pada filsafat positifisme 

dimana peneliti harus mampu melakukan penelitian secara dalam dan menyeluruh. 

Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang 

mempelajari atau meneliti status individu, sekelompok manusia, suatu objek, suatu 

set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Metode diskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2014:43).   

3.2  Lokasi Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten 

Lombok Tengah. Desa kuta adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Pujut 

yang terletak dibagian selatan Lombok Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi 

penelitian yang pertama karena Desa Kuta merupakan salah satu desa yang 

mengalami perubahan dari  dampak pengembangan pariwisata. Kawasan pesisir 

Pantai Kuta merupakan salah satu kawasan yang sedang ramai dikunjungi oleh 

wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara sehingga pengembangan 

pariwisata di daerah ini sudah menjadi hal yang potensial, kawasan ini juga di 

dukung oleh lokasi  yang strategis yaitu jarak dengan Bandara Internasional 

Lombok yang tidak membutuhkan waktu yang lama serta jalan lingkar selatan yang 

aksesnya cukup mudah dari pusat kota. Kedua, lokasi penelitian ini sengaja diambil 

karena letak wilayah yg berada di kabupaten Lombok Tengah dan peneliti sendiri 

sudah mengetahui kondisi dan perkembangan di lokasi penelitian sehingga peneliti 

ingin mengetahui langsung bagaimana bentuk-bentuk perubahan sosial serta faktor 

penyebab terjadinya perubahan sosial serta ingin menjadi bagian dari masyarakat 

yang berperan aktif dalam meminimalisir perubahan sosial budaya yang dapat 

mempengaruhi  masyarakat setempat. 

3.3 Subjek Penelitian 

 

 Dalam penelitian kualitatif penentuan subjek penelitian merupakan suatu 

hal yang penting karena sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Penentuan 

subjek penelitian yang tepat akan mampu menghasilkan data dan informasi yang 

valid karena subjek penelitian merupakan salah satu sumber dalam penelitian 

kualitatif.  
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 Teknik penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya 

orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau 

mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi 

objek atau situasi sosial yang di teliti (Sugiono:2014 : 219). Dalam penelitian ini 

adapun kriteria-kriteria subjek penelitian yang ditentukan oleh peneliti antara lain: 

a. Informan memahami kondisi dan perubahan yang ditimbulkan dari 

pengembangan pariwisata tersebut. 

b. Warga asli Desa Kuta yang sudah menetap dari kurun waktu sebelum 

pengembangan pariwisata.  

c. Bersedia menjadi informan bagi peneliti. 

 

Tabel 3.1 

Subjek Penelitian 

No Nama 

Informan 

Umur Pekerjaan/ 

jabatan 

Profil Singkat 

1 H. L Putria 

 

51 Tahun Kepala dinas 

kebudayaan dan 

pariwisata 

kabupaten 

Lombok Tengah. 

 

H. Lalu Putria 

merupakan Kepala 

Dinas Pariwisata 

Kabupaten Lombok 

Tengah. Dia sudah 

menjabat sebagai 

kepala Dinas 

Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Kabupaten Lombok 

Tengah selama 

kurang lebih 3 tahun 

diangkat pada tahun 

2014. 
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2 L. Gita Aryadi 

 

53 Tahun Dosen Seni dan 

Budaya 

Universitas 

Mataram 

 

Lalu Gita Aryadi 

adalah salah satu 

dosen seni dan 

budaya Universitas 

Mataram. Usianya 53 

tahun bertempat 

tinggal di Mataram 

dan memiliki 2 orang 

anak. Dia sudah 10 

tahun menjadi dosen 

di Universitas 

Mataram, Provinsi 

Nusa Tenggara Barat 

 

3 Marni 

 

50 Tahun Tokoh 

Masyarakat 

Marni merupakan 

masyarakat asli Desa 

Kuta, berusia 50 

Tahun. Memiliki 3 

orang anak dan 

bekerja sebagai 

petani dan suaminya 

sebagai Nelayan. 

 

4 Masitah/Inaq 

Juna 

63 Tahun Pedagang senior 

di kawasan 

wisata pantai 

Kuta 

 

Masitah atau kerap di 

sapa Inak Juna 

adalah seorang 

pedagang senior di 

kawasan wisata 

Pantai Kuta. Inaq 

Juna sudah berjualan 

di sekitar wisata 

kurang lebih 40 

tahun dari sebelum 

Pantai Kuta di 

resmikan sebagai 

destinasi wisata. Inaq 

Juna merupakan 

masyarakat asli Desa 

Kuta, Kec Pujut, Kab 

Lombok Tengah. 

 

5 Lalu Iwandi 

 

30 Tahun Tour guide di 

kawasan pantai 

kuta 

 

Lalu Iwandi adalah 

salah satu Tour 

Guide di kawasan 

Pantai Kuta, dia 

berprofesi sebagai 

Tour Guide sudah 

sekitar 8 Tahun. 
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6 Lalu 

Mahardika 

 

40 Tahun Ketua Pengelola 

Wisata Pantai 

Kuta 

Lalu Mahardika 

merupakan kepala 

pengelola wisata 

Pantai Kuta, Kec 

Pujut, Kab Lombok 

Tengah. 

 

7 Supriadi 60 Tahun Tokoh Adat Supriadi merupakan 

Tokoh Adat yang 

sangat di segani oleh 

masyarakat Desa 

Kuta. Dia masih aktif 

bekerja sebagai 

pemandu adat. 

 

 

8 TGH. Ma’arif  

Ma’mun 

 

65 Tahun Tokoh Agama TGH. Ma’arif 

merupakan Tuan 

Guru besar di Desa 

Kuta yang masih 

aktif sebagai 

pendakwah. Beliau 

merupakan pimpinan 

yayasan yang ada di 

Desa Kuta, Kec 

Pujut, Kab Lombok 

Tengah. 
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Metode pengumpulan data 

 

a. Observasi  

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74) “ Observasi adalah pengamatan 

dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam 

suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian. Adanya observasi 

peneliti dapat mengetahui interaksi masyarakat, pola tingkah laku sehari-

hari masyarakat serta observasi ini dilakukan untuk mengamati kehidupan 

dilokasi penelitian. Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang 

dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai 

hasil yang maksimal. 

 Dalam penelitian ini menggunakan observasi secara langsung 

dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan mengamati 

peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian. Misalnya mengamati aktivitas 

masyarakat sehari-hari serta tingkah laku masyarakat di Desa Kuta, 

Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. 

b. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus di teliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-

hal dari informan yang lebih mendalam (Sugiyono, 2010:194). Dalam 

kegiatan ini meliputi wawancara mendalam (in-depth interview) dan 

wawancara biasa, baik dengan menggunakan pedoman wawancara yang 
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sebelumnya sudah dipersiapkan oleh peneliti yang dikembangkan dari fokus 

penelitian, maupun percakapan bebas (informal) pada jenis wawancara ini 

hubungan peneliti dengan informan adalah dalam suasana biasa, wajar, 

sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan dalam 

kehidupan sehari-hari. Sewaktu pembicaraan berjalan kemungkinan 

informan tidak menyadari bahwa ia sedang di wawancarai (Patton, 

1980:197) 

c. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau 

karya-karya dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalkan 

catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, 

kebijakan, dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, 

sketsa dan lain-lain (Sugiono, 2014:240). 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dari penelitian ini 

yaitu berupa foto-foto wisata Pantai Kuta, dokumen resmi tentang profil 

desa, foto dengan informan serta data-data dan berbagai hal yang 

berhubungan dengan penelitian. 

3.6 Teknik Analisa Data 

 

 Miles dan Hubermen (Sugiyono, 2007), menjelaskan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakuka secara interaktif dan berlangsung terus menerus 

sampai tuntas, hingga datanya jenuh.  Data yang dapat diperoleh dengan 

metode ini yaitu hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil-hasil dari 
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metode tersebut kemudian akan di analisis dan diolah dengan metode kualitatif 

untuk menghasilkan kesimpulan kemudian di sajikan secara deskriptif guna 

memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. 

 Aktifitas yang dilakukan dalam analisa data antara lain, pengumpulan data 

(data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data displey). 

Dan penarikan kesimpulan (conclusions drawing/verifying). 

a. Pengumpulan data (data collection) 

pengumpulan data bertujuan mengumpulkan data di lokasi penelitian 

dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 

menentukan strategi pengumpulan data yang di pandang tepat untuk 

menemukan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat akibat 

dari pengembangan pariwisata. 

b. Reduksi data (data reduction) 

Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, 

transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada 

waktu pengumpulan data. Dengan demikian data yang diperoleh peneliti di 

lapangan nantinya akan dirangkum, memilah-milah data pokok, kemudian 

data yang diperoleh dilapangan menjadi terarah dan memiliki gambaran 

yang jelas sehingga mempermudah peneliti untuk menyusun hasil akhir atau 

laporannya. 

c. Menyajikan data (data displey)  

Penyajian data merupakan pengolahan data yang sudah diperoleh dari 

berbagai jenis atau katagori, keterkaitan dan hal-hal pokok yang 

memudahkan peneliti menjelaskan, menguraikan dan menyimpulkan data. 
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d.  Menarik kesimpulan(conclussion drawing/verifying) 

Setelah berbagai peroses yang telah dilakukan penarikan kesimpulan 

merupakan tahap akhir dalam suatu analisis data. Data yang di peroleh di 

lapangan dari beberapa narasumber atau informan kemudian disusun dan 

disajikan secara sistematis dan diskripsikan sesuai dengan jenis penelitian 

serta ditarik kesimpulan, guna mempermudah bagi pembaca atau orang lain. 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

 

 Teknik keabsahan data sangat diperlukan supaya sebuah penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan isinya dan harus valid. Dalam penelitian ini teknik 

keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi  yaitu pengecekan 

berbagai data dari berbagai sumber dalam beberapa waktu. (Sugiyono, 

2016:270). Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam 

penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan 

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Menurut  Sugiyono (2006:267), Validitas merupakan “derajat 

ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang 

dapat dilaporkan oleh peneliti.  

 Menurut Sugiyono (2006:273-274) ada tiga macam triangulasi sebagai 

berikut: 

1. Trianggulasi sumber adalah trianggulasi yang digunakan untuk menguji 

kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. 
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2. Trianggulasi teknik adalah suatu alat untuk menguji kredibilitas data dengan 

cara mengecek data yang sama namun dengan alat yang berbeda. 

3. Trianggulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data. Data 

yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di waktu pagi, siang, maupun 

malam hari akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. 

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini menggunakan ketiga bentuk 

trianggulasi yang dipaparkan oleh Sugiyono (2006:273-274), pertama 

trianggulasi sumber data yang diperoleh dari beberapa sumber seperti peneliti 

melakukan  observasi, wawancara dengan narasumber atau informan secara 

langsung dan dokumen yang berisi catatan terkait dengan data atau informasi 

yang di perlukan oleh peneliti sehingga menjadi valid. Kedua trianglusi teknik 

yaitu melakukan pengecekan kembali data yang yang diperoleh dari beberapa 

sumber, seperti setelah peneliti melakukan wawancara dari beberapa 

narasumber atau informan kemudian di cek langsung dengan melakukan 

observasi dan dokumentasi. Kemudian ketiga triangulasi waktu, karena waktu 

yang sering mempengaruhi kredibilitas data, seperti data yang di peroleh di 

pagi hari akan berbeda hasilnya dengan data yang di peroleh pada waktu pagi, 

siang, sore maupun malam hari.  

 


