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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian mengenai manajemen strategi pengembangan objek wisata Cafe 

Sawah dilakukan di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. 

Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive). Penelitian 

ini didasari karena Cafe Sawah memiliki daya tarik tersendiri, yang 

menggabungkan konsep pertanian, kafe dan pariwisata. Strategi pengembangan 

yang digunakan juga sangat menarik, yaitu dengan menggunakan sistem 

pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai 

Februari 2019.  

3.2. Metode Pengambilan Sampel 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini ada 2, yaitu sampel dari 

pengelola serta pemerintah desa dan sampel dari pengunjung Cafe Sawah. 

Informan dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah desa dan pengelola Cafe 

Sawah, yang biasa disebut sebagai key responden.  Informan sangat dibutuhkan 

pada penelitian ini, karena dianggap mereka yang mengetahui kondisi Cafe Sawah 

sehingga diperoleh data dan informasi sesuai kebutuhan. Key responden yang 

diambil sebagai informan adalah 5 orang, yaitu 1 orang dari BUMDes, 1 orang 

dari pengelola Cafe Sawah, 1 orang dari live in, 1 orang dari karyawan Cafe 

Sawah, dan 1 orang dari pemerintah desa. Informasi dari key responden diambil 

melalui wawancara secara langsung dan pengisian kuesioner. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah acidental sampling. Metode
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penelitian acidental sampling adalah metode pengambilan sampel secara 

kebetulan, dan responden tersebut bersedia untuk dijadikan sampel (Martono, 

2010). Tahap selanjutnya peneliti membagikan kuesioner, mewawancarai serta 

mendokumentasi para wisatawan yang ditemui di objek wisata Cafe Sawah yang 

berkenan untuk memberikan tanggapannya. Sampel yang diambil adalah 

sebanyak 76 sampel. Pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dari jumlah 

indikator variabel yang dikalikan dengan variabel dan berkaitan dengan teori 

Roscoe (1975) bahwa ukuran sampel yang tepat adalah berjumlah lebih dari 30 

dan kurang dari 500 sampel. 

3.3. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data, yaitu data primer sebagai bahan 

analisis. Data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara 

dengan pemerintah desa, pengelola Cafe Sawah, dan wisatawan. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif yang 

dikuantitatifkan. Menurut Soehartono (1995) analisa deskriptif adalah penelitian 

yang menggunakan metode survei dimana tujuannya untuk memberikan 

identifikasi tentang suatu kelompok atau masyarakat. Data kualitatif adalah data 

yang sifatnya subjektif dan diungkapkan melalui kalimat uraian atau penjelasan. 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, data tersebut biasanya 

merupakan data transformasi dari data kualitatif (Bungin, 2001).  

Pengambilan data melalui observasi dilakukan dengan cara mengamati 

kondisi, potensi, lingkungan sekitar, dan mengamati pengunjung untuk menilai 
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bagaimana pengunjung menikmati suasana, wahana serta fasilitas objek wisata 

Cafe Sawah. Pengambilan data melalui pengisian kuesioner dan wawancara 

dengan pihak pemerintahan desa, pengelola Cafe Sawah, dan wisatawan terkait 

hal-hal yang dapat membantu berjalannya penelitian dengan pertanyaan yang 

sudah disiapkan sebelumnya seputar objek wisata Cafe Sawah. 

3.3.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu dengan 

metode observasi, kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Berikut penjelasan 

dari masing-masing metode pengumpulan data, yang digunakan : 

1. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati secara langsung kondisi objek wisata Cafe Sawah, untuk dicatat 

secara sistematis dan sebagai referensi dalam menyusun hasil penelitiannya. 

2. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dalam bentuk informasi 

pada penelitian ini dengan cara bertatap muka secara langsung dan mengajukan 

beberapa pertanyaan yang telah disiapkan dan sesuai dengan data yang 

dibutuhkan kepada wisatawan objek wisata Cafe Sawah, tanpa ada paksaan 

atau ancaman. 

3. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara memberikan 

selebaran yang berisi beberapa pertanyaan dan pernyataan terkait objek wisata 

Cafe Sawah kepada para wisatawan tersebut. Kuesioner diisi berdasarkan 

pendapat masing-masing wisatawan, kemudian data tersebut akan dijumlah dan 

dianalisis. 
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4. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengambil gambar, rekaman vidio atau audio yang dapat menunjang hasil 

penelitian di objek wisata Cafe Sawah. 

3.4. Uji Instrumen 

Menurut Sugiyono (2008) instrumen penelitian, yaitu suatu alat yang 

digunakan sebagai pengukur fenomena alam dan sosial yang sedang diamati. 

Tujuan dari penggunaaan instrumen ini untuk memudahkan peneliti dalam 

mengambil dan mengolah data berdasarkan kondisi yang nyata pada objek wisata 

Cafe Sawah dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi.  

Penelitian ini menggunakan lembar angket yang sifatnya semi tertutup 

karena dilengkapi dengan alternatif jawaban yang memudahkan responden untuk 

menjawab pertanyaan atau memberikan pernyataan. Skala pengukuran yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Data kualitatif yang di 

peroleh, diubah dalam bentuk angka dengan cara penyekoran. Pertanyaan dan 

pernyataan yang digunakan dalam kuesioner, berdasarkan indikator-indikator 

yang digunakan sebagai tolok ukur. Skor yang digunakan dalam kuesioner 

penelitian ini, yaitu : 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Ragu-Ragu 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 
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Hasil yang di dapat dari instrumen penelitian yang diberikan kepada 

responden, kemudian diuji untuk digunakan sebagai data penelitian, yaitu dengan 

cara : 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas adalah pengujian yang menunjukkan seberapa jauh dan 

seberapa tepat suatu alat ukur itu dapat mengukur apa yang akan diukur. 

Penelitian ini dalam pengambilan datanya, menggunakan kuesioner sehingga 

kuesioner tersebut harus mampu dalam mengukur apa yang ingin diukur, sehingga 

dapat disimpulkan bagaimana hasil pengukuran tersebut dan bersifat valid.  

Validnya sebuah data yang diperoleh dari responden yang telah mengisi 

kuesioner dapat dilihat dari bagaimana mereka menjawab pertanyaan pada saat 

wawancara, apabila responden ketika di wawancarai tidak merasa takut, malu atau 

cemas, maka kemungkinan dia memberi jawaban yang tidak benar dalam 

kuesioner tersebut, namun apabila ketika mereka menjawab merasa bebas, tidak 

takut dan malu maka kemungkinan jawaban yang diberikan pada kuesioner adalah 

benar sesuai dengan kenyataan dan berdasarkan pendapatnya (Effendi, 1989).  

Validitas data diperoleh dari skor angka berdasarkan jawaban pertanyaan 

atau pernyataan angket yang telah diisi oleh responden. Menurut Suharsini (2007), 

nilai validitas dapat dicari dengan rumus korelasi product moment dari Karl 

Pearson. Rumus ini digunakan untuk mengkorelasikan skor butir yang dinyatakan 

dengan simbol (X) terhadap skor total instrumen yaang dinyatakan dengan simbol 

(Y). Berikut adalah rumus untuk menentukan validitas :  



28 

 

 

 

Keterangan : 

rxy      = Koefisien korelasi product moment 

N      = Jumlah responden 

ƩXY = Jumlah perkalian antara X dan Y 

ƩX    = Jumlah skor butir X 

ƩY    = Jumlah skor butir Y 

ƩX
2 

  = Jumlah kuadrat dari skor butir 

 ƩY
2 

 = Jumlah kuadrat dari skor total. 

 Syarat minimum untuk dianggap memenuhi persyaratan validitas, yaitu jika 

r hitung > r tabel dan nilai r positif (Perdana, 2016). 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan seberapa jauh hasil 

pengukuran yang diperoleh relatif konsisten dan bisa diandalkan ketika 

pengukuran diulang beberapa kali untuk memastikan hasil tersebut akurat 

(Effendi, 1989). Penelitian ini dalam menguji reliabilitas menggunakan internal 

consistency, yaitu dengan menguji instrumen sekali kemudian dilanjutkan 

menguji dengan teknik atau alat uji tertentu. Berikut adalah rumus Alpha 

Cronbach yang digunakan dalam mencari reliabilitas, yaitu : 
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Keterangan : 

r11  = Reliabilitas Instrumen  

k     = Banyaknya Butir Pertanyaan Atau Banyaknya Soal  

Ʃσi
2
 = Jumlah Varians Skor Tiap-Tiap Item  

σi
2     

= Varians Total 

 Instrumen dikatakan reliabel apabila koefisien Alpha > / = r tabel. 

Penelitian ini menggunakan Microsoft Excel sebagai alat untuk menguji 

reliabilitas (Perdana, 2016). 

3.5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian strategi 

pengembangan objek wisata Cafe Sawah, yaitu dengan menggunakan analisis 

SWOT. Alasan pemilihan metode ini karena dengan menggunakan metode 

analisis SWOT, dapat membandingkan antara faktor internal (kekuatan, 

kelemahan) dan faktor eksternal (peluang, ancaman) (Rangkuti, 2008). Berikut 

adalah penjelasan pengertian dari setiap segmen SWOT, yaitu : 

1. Kekuatan (Strengths) adalah kelebihan dari internal objek wisata yang menjadi 

suatu kekuatan dari objek wisata Cafe Sawah, sehingga dapat mengoptimalkan 

pemanfaatannya dalam mengembangkan objek wisata tersebut agar lebih baik 

dan mampu bersaing dengan wisata yang lain. 

2. Kelemahan (Weaknesses) adalah kekurangan dari objek wisata Cafe Sawah 

yang dapat menjadikan kerugian bagi objek wisata tersebut. Namun, adanya 

kelemahan ini dapat menjadikan motivasi objek wisata tersebut untuk terus 

berinovasi dan memperbaiki kelemahan yang ada. 
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3. Peluang (Opportunities) adalah potensi dari objek wisata Cafe Sawah dan 

lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan tempat 

wisata tersebut sehingga dapat menarik wisatawan dan meningkatkan 

pendapatan. 

4. Ancaman (Threats) adalah hal yang dapat menimbulkan kerugian dan 

menghambat pengembangan objek wisata baik karena faktor internal ataupun 

eksternal di masa sekarang dan masa yang akan datang apabila tidak dilakukan 

pengembangan. 

Hasil penelitian yang diperoleh dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman dianalisis menggunakan analisis SWOT. Hasil yang diperoleh 

dirumuskan menjadi strategi pengembangan objek wisata Cafe Sawah untuk tahun 

selanjutnya, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Strategi yang 

tepat akan memaksimalkan proses pengembangan objek wisata tersebut. 

Tahap selanjutnya menganalisis faktor internal dan eksternal untuk 

memperoleh hasil penelitian kuantitatif berdasarkan penilaian responden untuk 

memberi bobot dan rating pada setiap pernyataan atau pernyataan. Kemudian 

pendapat responden dianalisis menggunakan analisis SWOT melalui matrik IFAS 

(Internal Factor Analysis Strategi) dan EFAS (Eksternal Factor Analysis 

Strategi). Analisis faktor internal dilakukan untuk menentukan faktor kekuatan 

dan kelemahan. Berikut adalah tabel metode analisis SWOT berdasarkan matrik 

IFAS. 
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Tabel 3.1. Matriks Internal Factors Analysis Strategy (IFAS) 

Faktor-Faktor Strategi Internal Bobot Rating 

Nilai 

(Bobot x 

Rating) 

Kekuatan (Strengths) 

1. Objek wisata unik 

2. Pengembangan objek wisata 

3. Inovasi objek wisata 

4. Promosi 

5. Panorama alam 

6. Harga tiket masuk  

7. Spot foto yang disediakan 

8. Aneka menu makanan 

   

Kelemahan (Weaknesses) 

1. Kualitas SDM 

2. Ketrampilan tenaga kerja 

3. Fasilitas 

4. Akses jalan 

5. Keamanan 

6. Harga makanan 

   

Total 1,00   

 

Pengembangan objek wisata Café Sawah perlu adanya identifikasi 

mengenai faktor eksternalnya yang dapat dilihat berdasarkan peluang dan 

ancaman. Hasil yang diperoleh dari menganalisis faktor eksternal dengan matrik 

EFAS (Eksternal Factors Analisys Strategy), digunakan untuk mengevaluasi 

strategi pengembangan yang dipakai oleh objek wisata tersebut selama ini, agar 

dapat mengetahui adanya peluang dan ancaman objek wisata Cafe Sawah. Berikut 

adalah tabel metode analisis SWOT berdasarkan matrik EFAS. 
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Tabel 3.2. Matriks Eksternal Factors Analysis Strategy (EFAS) 

Faktor-Faktor Strategi Eksternal Bobot Rating 

Nilai 

(Bobot x 

Rating) 

Peluang (Opportunities) 

1. Respon yang baik dari pemerintah 

2. Partisipasi masyarakat 

3. Peningkatan kegiatan pariwisata 

4. Kerjasama pihak terkait 

5. Peningkatan kunjungan 

6. Tingkat pendapatan yang semakin  

Baik 

7. Dukungan pihak terkait 

   

Ancaman (Threats) 

1. Keamanan akses 

2. Perubahan minat wisata 

3. Bencana alam 

4. Pesaing 

5. Jarak lokasi dari kota 

   

Total 1,00   

    

Berdasarkan hasil perhitungan matriks IFAS dan EFAS, dapat diketahui 

positioning untuk menentukan sumbu x dan y, yaitu antara posisi kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman. Kemudian posisi tersebut digambarkan dengan 

garis tegak lurus atau garis positif dan negatif. Rumus yang digunakan untuk 

menentukan titik koordinat yaitu (x,y) = (S-W), (O,T). 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
Bagan 3.1. Diagram Analisis SWOT 

Kuadran II 

(+,-) 

Diversifikasi Strategi 

Ancaman 

Kekuatan Kelemahan 

Ubah Strategi 

Kuadran III 

(-,+) 

Progresif 

Kuadran I 

(+,+) 

Kuadran IV 

(-,-) 

Strategi Bertahan 

Peluang 
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Kuadran 1 :  (positif, positif) adalah kondisi atau posisi yang menguntungkan 

karena memiliki peluang dan kekuatan untuk memaksimalkan 

pemanfaatan peluang yang ada. Pertumbuhan dan kemajuan secara 

maksimal sangat mungkin dilakukan. 

Kuadran 2 : (positif, negatif) adalah kondisi banyaknya ancaman atau tantangan 

besar, namun masih memiliki kekuatan dari internal untuk 

mengurangi dampaknya. Strategi yang harus diterapkan adalah 

strategi diversifikasi (produk atau jasa). Salah satu solusinya adalah 

dengan memperluas strategi taktis yang dilakukan. 

Kuadran 3 :  (negatif, positif) merupakan kondisi atau posisi yang lemah, namun 

memiliki peluang besar. Fokus pariwisata ini adalah memperluas 

strategi, sehingga dapat terbentuknya strategi baru yang nantinya 

mampu memperoleh peluang yang lebih baik dimasa mendatang. 

Kuadran 4 :  (negatif, negatif) merupakan kondisi atau posisi yang dapat 

merugikan, karena lemahnya dalam menghadapi ancaman atau 

tantangan yang besar, sehingga harus dirumuskan strategi defensif 

dengan cara mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. 

Proses selanjutnya setelah mengetahui bagaimana posisi kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman dari objek wisata Cafe Sawah, maka dapat 

dirumuskan strategi yang tepat dari sebelumnya, berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan. 
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Tabel 3.3. Matriks SWOT 

Internal 

Eksternal 

Kekuatan – Strength 

 (S) 

Kelemahan - Weaknesses 

(W) 

Peluang - Opportunities 

(O) 

Strengths - Opportunities Weaknesses – 

Opportunities 

Ancaman - Threats 

(T) 

Strenghts - Threats Weaknesses-Threats 

Matriks SWOT merupakan alat pengukuran kecocokan sebagai alternatif 

strategi dengan mengembangkan 4 tipe strategi tersebut (Rangkuti, 2008). 

Keempat tipe strategi tersebut meliputi : 

1. SO (Strength-Opportunity) adalah strategi pengembangan yang didapatkan

dengan cara memanfaatkan peluang dan kekuatan wisata untuk mengambil

peluang sehingga dapat menguntungkan objek wisata tersebut.

2. WO (Weakness-Opportunity) adalah strategi pengembangan yang didapatkan

dari memperbaiki kelemahan wisata dengan memanfaatkan peluang yang ada.

3. ST (Strength-Threat) adalah strategi pengembangan yang menggunakan

kekuatan wisata untuk mengurangi ancaman atau tantangan besar, sehingga

mampu menghasilkan peluang jangka panjang.

4. WT (Weakness-Threat) adalah strategi pengembangan yang didapatkan dari

mengurangi kelemahan wisata dan menghindari ancaman.


