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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih tempat di Bumi perkemahan 

(BUPER) Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, dengan alasan 

karena di Kecematan Sendang banyak tempat wisata yang berpotensi, namun 

belum banyak yang dikembangkan. Serta di Kabupaten Tulungagung sedang 

gencar-gencarnya pengembangan wisata yang menarik banyak minat 

pengunjung. 

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Berkaitan dengan judul, maka jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan memadukan antara pendekatan deskriptif dan 

kualitatif. 

Dalam penelitian deskriptif, proses analisis dan interpretasi data tidak hanya 

dilakukan pada akhir pengumpulan data, namun secara simultan juga dilakukan 

pada saat pengumpulan data di lapangan berlangsung, sehingga dalam 

penelitian kualitatif sering dikenal sebagai proses siklus. Setelah mendapat 

informasi, dilakukan analisis untuk mencari hipotesis kemudian dilakukan 

pengumpulan informasi berikutnya. Ini dimaksudkan untuk memperoleh 

kesesuaian dengan hipotesis sementara yang telah disusun, demikian terus 

berputar hingga ditemukan puncak informasi atau kejenuhan data. Selanjutnya, 

kegiatan dalam analisis data meliputi pencarian data, menatanya, membaginya 

menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesanya, mencari pola, 
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menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa 

yang dilakukan. 

Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan pelaku yang 

diamati. 

C. Jenis Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang terkait. 

Data primer yang digunakan adalah data asli dari hasil wawancara dengan 

melakukan tanya jawab langsung kepada informan yang berdasarkan pada 

tujuan penelitian dan data hasil dari observasi dengan melakukan pengamatan 

dan pencatatan secara langsung terhadap hal yang berhubungan dengan objek 

diteliti. 

D. Pengumpulan Data 

Studi kepustakaan atau literatur yaitu mengumpulkan data melalui data-data 

yang tertulis dan relevan dengan penelitian ini, seperti literature dan dokumen-

dokumen serta laporan-laporan yang diterbitkan oleh instansi terkait. 

Survey yaitu pengumpulan data dimana penulis secara langsung ke obyek 

penelitian dengan menggunakan teknik penelitian sebagai berikut : 

a. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada 

informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara ini yang 

dilakukan penulis adalah dengan cara mencatat berdasarkan pedoman 

pada daftar pertanyaan yang teleh disiapkan sebelumnya, Wawancara 
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ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang 

berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang diteliti. 

E. Metode Analisis 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah 

alat analisis SWOT (Strong, Weakness, Opportunity, dan Threat) dan alat 

analisisi deskriptif dan kualitatif. 

1. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi relasi-relasi sumberdaya 

ekowisata dengan sumberdaya yang lain (Damanik dan Weber, 2006 dalam 

satria 2009). Matrik SWOT dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Matrik SWOT 

Keterangan : 

SO : pengoptimalan peluang (opportunities) dan mengembangkan kekuatan 

(strengths). 

ST : untuk mengatasi ancaman (threats) perlu mengembangkan kekuatan 

(strengths). 

WO : meminimalkan kelemahan (weaknesses) untuk memanfaatkan peluang 

(opportunities). 

WT : menghindari ancaman (threats) dengan meminimalkan kelemahan 

(weaknesses). 
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Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan 

pengembangan, strategi. Dengan demikian perencana harus menganalisis 

faktor-faktor strategis dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan 

analisis situasi. Model ini yang paling populer untuk menganalisis situasi yaitu 

analisis SWOT (Rangkuti, 2008:19). Diagram analisis SWOT dapat dilihat 

pada Gambar 3.2. 

Gambar 3.2. Diagram Analisis SWOT 

Kuadran 1 : Situasi yang sangat menguntungkan, memiliki peluang dan 

kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. 

Strategi yang diterapkan yaitu mendukung kebijakan yang 

agresif. 

Kuadran 2 : Menghadapi berbagai ancaman, masih memiliki kekuatan. 

Strategi yang diterapkan yaitu menggunakan kekuatan untuk 

Opportunities (peluang) 

Weaknesses 

(kelemahan) 
Strenghs 

(kekuatan) 

Threats (ancaman) 

1. Mendukung 

strategi agresif 

3. Mendukung 

strategi turn-around 

2. Mendukung 

strategi diversifikasi 
4. Mendukung 

strategi defensif 
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memanfaatkan peluang jangka panjang dengan strategi 

diversifikasi. 

Kuadran 3 : Menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain 

pihak juga menghadapi beberapa kelemahan. Fokus strategi ini 

yaitu meminimalkan masalah-masalah sehingga dapat 

merebut peluang yang baik. 

Kuadran 4 : Situasi yang tidak menguntungkan, menghadapi berbagai 

ancaman dan kelemahan. Strategi yang difokuskan yaitu 

defensif. 

2. Alat analisis berikutnya adalah deskriptif dan kualitatif, yaitu suatu proses 

penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati, dalam penelitian ini 

pengambilan data berdasarkan kepuasan masyarakat. 

F. Variabel 

Dalam menyusun SWOT nantinya juga diperlukan variabel dan unsur apa 

saja yang ada di dalam SWOT. Beberapa unsur dan variabel yang ada pada 

SWOT dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Yang dimana unsur dan variabel analisis SWOT pada Tabel 3.1. akan 

dijelaskan dan dimasukkan dalam Tabel Faktor Strategi Internal (INFAS) 

Bumi Perkemahan Tabel 3.3. dan Tabel Faktor Stretegi Eksternal (EFAS) 

Bumi Perkemahan pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.1. 

Unsur Dan Variabel Dalam Analisis SWOT 

Unsur Variabel 

Atraksi Alam Lokasi, jumlah, mutu, masalah, dan 

daya tarik 

Atraksi Budaya Lokasi, jenis, jumlah, mutu, masalah, 

daya tarik 

Dampak Lingkungan yang Potensial Perubahan lingkungan fisik, ekologis, 

daya dukung 

Aksesibilitas Daya angkut, akses, mutu, frekuensi, 

ongkos 

Pasar Daerah asal, tipe perjalanan, tipe 

kegiatan 

Usaha jasa Mutu, kesesuaian dengan pasar, 

masalah lain 

Informasi Wisata Mutu peta, buku panduan wisata, 

pemaparan, akurasi dan autensitas 

informasi 

Promosi Efektivitas advertensi, publisitas, 

kehumasan, insentif, moda promosi 

Organisasi dan Kelembagaan Organisasi terkait, hubungan kerja, 

kemitraan, teamwork pengembangan 

ekowisata 

Komitmen pelaku Wisata Dukungan dari berbagai sektor, sikap 

publik dan masyarakat lokal terhadap 

pengembangan ekowisata 

Sumber: Gunn dalam Damanik dan Weber, 2006 dalam Satria (2009). 
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Tabel 3.2. 

Faktor Strategi Eksternal 

Kode Peluang/Opportunitas (O) Kode Ancaman/Threats (T) 

O1  T1  

dst.  dst.  

 

Tabel 3.3. 

Faktor Strategi Internal 

Kode Kekuatan/Strengths (S) Kode Kelemahan/Weaknesses (W) 

S1  W1  

dst.  dst.  

 

Perhitungan penilaian pada matrik EFAS, pemberian nilai bobot mulai dari 

1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Perhitungan rating 

dengan meberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor), 

penilaian untuk peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi 

rating 4, tetapi jika peluangnya kecil diberi rating 1), sedangkan untuk 

penilaian ancaman yaitu kebalikannya (jika nilai ancaman sangat besar diberi 

rating 1, tetapi jika nilai ancaman sedikit diberi rating 4). 

Perhitungan penilaian pada matrik INFAS, pemberian nilai bobot mulai dari 

1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Perhitungan rating 

dengan meberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor), 
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penilaian untuk kekuatan bersifat positif (kekuatan yang semakin besar diberi 

rating 4, tetapi jika kekuatannya kecil diberi rating 1), sedangkan untuk 

penilaian kelemahan yaitu kebalikannya (jika nilai kelemahan sangat besar 

diberi rating 1, tetapi jika nilai kelemahan sedikit diberi rating 4). 

*semua nilai pembobotan tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total

1,00. 


