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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang berjudul model pemberdayaan masyarakat melalui desa 

wisata secara umum menggunakan metode kualitatitif. Metode penelitian 

kualitatif disebut metode penelitian naturalistikpkarenakpenelitiannya dilakukan 

pada kondisihalamiah (natural setting),lmetodeoini disebut juga sebagai metode 

etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan unuk 

penelitian di bidang antropologi budaya, disebutpsebagai metode kualitatif karena 

data yang terkumpul dan analisisnyaolebih bersifatbkualitatif, diungkapkan oleh 

Sugiyono. 

Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang yang diamati yang 

diarahkan latar dam individu tersebut secra utuh, tidak mengisolasikan individu 

dalamnvariabelohipotesis.Penelitianodiarahkanountukomemberikan gejala-gejala, 

fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-

sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian kualitatif cenderung tidak perlu 

mencari atau menerangkan. 

Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan permaslahan yang ada adalah 

penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono penelitian deskriptif merupakan 

pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat. Penelitian 

deskriptifmmempelajari masalah-masalahodalam masyarakat, serta tata cara yang 

berlakubdalam masyarakat dengan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang 

hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan dan proses-
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proses yangbsedang berlangsung serta pengaruh-pengaruhpdari sutau 

fenomena.26kPenelitipmenggunakanpjenisopenelitiankdeskriptif karena peneliti 

mampu mendeskripsikan tentang model pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Pokdarwis Ngrayudan dalam upayanya dalam memberdayakan masyarakat desa 

dengan mengoptimalkan potensi wisata yang ada di desa Ngrayudan. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo 

Kabupaten Ngawi dan juga msyaraat yang tinggal di sekitar desa wisata 

Ngrayudan. Adapun alasan yang mendasari pemilihan lokasi penilitian ini adalah : 

Secara singkat desa ngrayudan merupakan salah satu desa yang memiliki 

begitu banyak potensi yang belum di optimalkan dalam pemanfaatnya. Desa ini 

sulit untuk dijangkau karena keterbatasan akses jalan untuk menuju desa ini 

padahal di desa ini menyimpan banyak potensi wisata yang belum di 

kembangkan. Kurun waktu 3 tahun desa ini mampu meraih penghargaan desa 

wisata favorit 2017 jawa timur karena kiprah pokdarwis ngrayudan yang mampu 

mengoptimalkan potensi wisata desa untuk di olah dan dikembangkan sebagai 

upaya memberdayakan masyarakat desa. Selain itu desa wisata ngrayudan 

menjadi inspirasi desa lain yang ada di kabupaten ngawi untuk memanfaatkan 

potensi wisata yang ada sehingga kini banyak  wisata desa baru yang ada di 

kabupaten Ngawi. 

3.3 Subyek Penelitian 

Penelitian bersifat kualitatif ini digunakan untuk menemuan 

subyek/informan yang dapat dijadikan sebagai sumber data, peneliti dilapangan 

                                                             
26Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta, 2007. hal. 16 
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akan menggunakan metode purpose sampling yaitu memilih informan yang 

dianggap mengetahui dan memamahi permasalahan yang ada untuk diteliti secara 

mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data yang tepat dan akurat.27 

Subjek penelitian terdiri dari individu yang mempengaruhi dan memahami 

tentang objek yang diteliti oleh peneliti. 

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, 

dalam teknik ini pengambilan sampel sumber data menggunakan pertimbangan-

pertimbangan terentu. Menurut Nawawi untuk memilih subjek penelitian, ada 

beberpaa kriteria yang di tentukan oleh peneliti, sebagai berikut: 

1. Pelaksana program pemberdayaan masyarakat. 

2. Masyarakat yang terlibat dalam  penmberdayaan masyarakat 

3. Mengetahui tentang program pemberdayaan masyarakat 

4. Bersedia di wawancarai maupun terlibat sebagai subjek penelitian untuk  

Berdasarkan kriteria diatas, peneliti menentukan subjek penelitian sebagai 

informan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan peneliti sebagai berikut : 

1. Ketua Kelompok Sadar Wisata Ngrayudan yakni Zainul Tohar sebagai 

pelaksana pemberdayaan masyarakat 

2. Staff Dinas Pariwisata Kabupaten Ngawi 

3. Staff Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

4. Kepala desa Ngrayudan sebagai perangkat desa yang memiliki jabatan 

terpenting dalam struktur pemerintahan di desa dan mengetahui seluk 

beluk desa Ngrayudan. 

                                                             
27 Hasan, M Tholchach,dkk.2003. Metode penelitian Kualitatif. Malang: Lembaga penelitian 
UNISMA. Hal :142 
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5. Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan, yakni Asosiasi pedagang 

Ngrayudan, ibu PKK dll. 

3.4 TeknikoPengumpulankData 

Pengumpulanodatakmerupakan salah satu langkahgyang teramat penting 

dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, 

kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan. 

Pengumpulanodatahadalahhproseduroyangksistematisodanjstandar untuk 

mendapatkan data yangpdiperlukan. Selaluoada hubungan anatara 

metodepmengumpulkan datapdengan masalah penelitian 

yangoakanodipecahkan.kMasalahomemberikanjarahodanpmempengaruhi metode 

pengumpulan data. Banyak masalah yang dirumuskan tidak akan bisa dipecahkan 

karena metode yang ada tidak dapat menghasilkan data yang seperti diinginkan. 

Jika hal tersebut terjadi, makan tidak ada jalan lain bagi peneliti kecuali menukar 

masalah yang ingin dipecahakan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga cara yang dianggap sesuai 

untuk dijadikan metode pengumpulan data untuk mendapatkan data yang valid, 

yaitu dengan wawancara, pengumpulan data dengan pengamatan atau observasi 

dan dokumentasi. Berikut penjelasan dari metode pengumpulan data diatas : 

1. Wawancara 

Menurut Nazir wawancara adalah proses percakapan untuk 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berbentuk tanya 

jawab dan bertatap muka antar pewancara dengan responden.28 

                                                             
28 Nazir.2014.metode penelitian.ghalia indonesia.Hal:154 
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Penelitianoyang akan dilakukan menggunakan wawancara tidak 

terstruktur yakni wawancara yang dilakukan peneliti tidak menggunakan 

pedoman yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

data yang ingin peneliti lakukan.29 Wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan wawancara tidak terstruktur dengan memberikan pertanyaan  

untuk menggali data dengan responden di Kantor desa Ngrayudan sebagai 

unsur pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata Selo Ondo, Dinas 

Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Ngawi, Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi. 

2. Observasi  

Pengumpulan data dengan observasi atau dengan pengamatan 

langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata, yang 

dimkasud di sini peneliti melakukan pengamatan dan tidak mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan. Observasi sebagai teknik pengumpulan data 

digunakan bila penelitian berhubungan dengan perilaku manusia dan 

gejala-gejala alam apabila reponden yang sedang diamati tidak besar. 

Peneliti melakukan observasi di lapangan  

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui 

buku, teori, arsip dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan. Dokumentai digunakan sebagai pelengkap dalam pengumpulan 

data yang bergun untuk hasil penelitian. Peneliti mengambil gambar saat 

melakukan penelitian di beberapa objek wisata dan keadaan lingkungan 

                                                             
29 Sillahi, Ulber.2012. Metode Penelitian Sosial, Bandung : Refika Aditama. Hal.313 
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yang mendukung/memperkuat. Dokumentasi berupa gambar objek 

pariwisata, infrastruktur yang ada di Ngrayudan, dan beberapa 

pengambilan gambar yang berkaitan dengan hasil penelitian 

3.4 Teknik Analisis Data 

Menurut Patton analisis data adalah “proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dam uraian dasar”.  Definisi 

diatas memberikan gambaran tentang pentingnya analisis data dari segi tujuan 

penelitian.30 

Menurut sugiyono analisis datapadalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh peneliti 

 dari hasil wawancara,jcatatanklapangjdanmdokumentasi,dengan cara yang 

mengorganisasikan data data kedalam kategori, menjabarkan ke dalamjunit-unit, 

melakukankanalisa menyusun ke dalam pola, memilih nama penting dannfyang 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehinggammudah di pahami.31 

3.5 Teknik Keabsahan Data 

Syarat bagi analisis data adalah adanya data yang validodan reliabel. 

Untuk mewujudkannya,dalam kegiatan penelitian  kualitatif dilakukan validasi 

data. Mengacu pada Moleongpuntuk membukikan validitas data ditentukan  oleh 

kredibilitas temuan dan interprestasinya dengan mengupayakan temuan 

danppenafsiran yang dilakukan sesuaimdengan kondisi yangmsenyatanya dan di 

setujui oleh subyek penelitian (prespektik emik). Agar data valid dalam penelitian 

kualitatif makan dapat dilakukan dengan cara :32 

1. Memperpanjang observasi 
                                                             
30 Lexy J. Moleong. 2007.Metode penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosda Karya 
31 Sugiyono. 2009. Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta 
32 Idrus. 2009.Metode Penelitian Ilmu Sosial.Erlangga 
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2. Pengamatan yang terus-menerus 

3. Triangulasi 

4. Membicakan hasil teman dengan orang lain 

5. Menganalisis dengan cermat kasus negative 

6. Menggunakan bahan referensi 
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