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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Lokasi Penelitian 

Penelitian studi pengembangan wisata petik jeruk mandiri ini dilaksanakan 

di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Penentuan lokasi penelitian 

dilakukan secara sengaja atau purposive. Desa Selorejo dipilih sebagai lokasi 

penelitian karena Desa Selorejo merupakan salah satu sentra penghasil jeruk di 

Malang cocok untuk dijadikan tempat wisata petik jeruk mandiri, pemerintah desa 

dan masyarakat mendukung adanya wisata petik jeruk mandiri, memiliki tenaga 

kerja dan alat komunikasi yang cukup memadai dan udara sekitar yang sejuk. 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penilitian ini adalah 

purposive sampling dan accidental sampling. Menurut Heri, Larasati, & Lituhayu 

(2012) metode purposive sampling adalah pemilihan sampel yang dilakukan secara 

sengaja untuk memperoleh key informant yakni orang-orang yang mengetahui 

dengan benar tentang masalah yang dikaji. Metode ini digunakan untuk mengambil 

sampel dari pemilik yakni Bapak Suwaji berserta 4 pekerja yang mengelola wisata 

petik jeruk mandiri dan mengetahui dengan baik wisata petik jeruk di Desa 

Selorejo.  

Menurut Ibrahim (2017) accidental sampling merupakan metode 

pengambilan sampel secara kebetulan, metode ini digunakan apabila jumlah 

populasi unit analisa belum diketahui secara pasti. Metode accidental sampling 

digunakan untuk mengambil sampel pengunjung yang datang ke wisata petik jeruk 
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mandiri di Desa  Selorejo. Sebelum melakukan penelitian, peneliti  pergi ke wisata 

petik jeruk untuk melakukan observasi lapang selama seminggu demi mendapatkan 

hari dan jam tertentu, dimana pengunjung paling banyak datang ke wisata. Setelah 

melakukan observasi tersebut, diketahui bahwa akhir pekan atau pada hari sabtu 

dan minggu jumlah pengunjung paling banyak, dengan waktu kedatangannya 

dimulai pada pukul 08:00 pagi hingga 14:00 siang. Penelitian ini dilakukan pada 

hari sabtu dan minggu selama pertengahan Bulan Februari hingga pertengahan 

Bulan Maret 2019. Jumlah responden yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 

49 orang responden. 

3.3 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian adalah 

wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya 

jawab secara langsung antara peneliti dan pihak pengelola wisata petik jeruk 

mandiri di Desa Selorejo. Pertanyaan yang diajukan telah disiapkan terlebih 

dahulu sebelum bertemu narasumber. 

2. Kuesioner 

Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan membagikan 

selebaran pertanyaan mengenai wisata petik jeruk di Desa Selorejo. Kuesioner 

dibagikan kepada para pengunjung wisata petik jeruk mandiri Selorejo.  

3. Observasi 
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Observasi adalah metode pengumpulan data dengan memperhatikan 

keadaan wisata petik jeruk mandiri di Desa Selorejo dan mencatat informasi 

yang diperoleh. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mengambil gambar, rekaman vidio, rekaman suara untuk mendapatkan 

informasi penunjang penelitian. 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui strategi 

pengembangan wisata petik jeruk mandiri di Desa Selorejo adalah analisis 

deskriptif dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis 

yang membandingkan antara faktor eksternal (peluang dan ancaman) dengan faktor 

internal (kekuatan dan kelemahan). 

Melalui penjelasan dari SWOT dapat dijabarkan satu persatu poin-poinnya : 

1. Kekuatan (Strength) : Faktor internal yang merupakan kelebihan atau 

keunggulan dari wisata petik jeruk mandiri di Desa Selorejo. Kekuatan ini 

mendukung wisata petik jeruk mandiri agar menjadi lebih baik dan terus 

berkembang.  

2. Kelemahan (Weakness) : Faktor internal yang merupakan kekurangan dari 

wisata petik jeruk mandiri di Desa Selorejo yang menghambat dan 

membatasi perkembangan wisata. 

3. Peluang (Opportunity) : Faktor eksternal berupa kemungkinan yang dapat 

dijadikan peluang untuk membantu wisata petik jeruk mandiri lebih baik 

dan terus berkembang. 
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4. Ancaman (Threat) : Faktor eksternal berupa ancaman yang dapat memicu 

kerugian atau menghambat perkembangan wisata. 

Melalui hasil yang diperoleh dari kekuatan (strength), kelemahan 

(weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat) dapat dirumuskan 

strategi pengembangan wisata petik jeruk mandiri di Desa Selorejo. Menurut 

Nurfadilah (2017) analisis SWOT dalam penelitian dapat membantu peneliti 

dalam memberikan hasil analisis yang cukup tajam serta dapat menjadi 

instrumen dengan melihat faktor-faktor yang menjadi landasan atau dasar dalam 

penyusunan strategi yang terbaik. 

Observasi ke wisata petik jeruk mandiri di Desa Selorejo dan 

wawancara kepada pengelola bertujuan untuk mendapatkan indikator-indikator 

pada faktor eksternal dan faktor internal. Indikator-indikator yang didapatkan 

lalu diubah menjadi kalimat netral untuk dimasukan kedalam kuesioner. 

Pertanyaan-pertanyataan yang terdapat didalam kuesioner dinilai oleh 

pengelola dan pengunjung wisata petik jeruk mandiri di Desa Selorejo.  

1. Metode analisis SWOT digambarkan sebagai berikut : 

1Tabel 3.1 Matriks Faktor Strategi Internal (IFAS) 

Faktor-Faktor Strategi Internal Bobot Rating 
Bobot × 

Rating 

Komentar 

Kekuatan (Strength) : 

1. Panorama alam yang indah 

2. Udara disekitar kebun jeruk 

terasa sejuk 

3. Biaya tiket masuk wisata 

terjangkau 

4. Memiliki berbagai pilihan 

jenis jeruk manis 

5. Pekerja wisata petik jeruk 

mandiri memberi pelayanan 

yang baik 
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Faktor-Faktor Strategi Internal Bobot Rating 
Bobot x 

Rating 
Komentar 

Kekuatan (Strength) : 

6. Spanduk mengenai informasi 

dan  peraturan wisata di 

tempat pendaftaran 

7. Papan penunjuk jalan menuju 

lokasi wisata jelas dan 

membantu 

8. Akses jalan yang mudah 

9. Penjualan jeruk eceran dan 

grosir dengan harga yang 

lebih terjangkau 

10. Kegiatan pelayanan pelatihan 

budidaya dan study tour 

mengedukasi 

11. Adanya pelayanan tour guide 

dirasa membantu dan 

informatif 

12. Media sosial seperti facebook 

dan instagram yang dimiliki 

wisata memuat informasi dan 

berita terbaru seputar wisata 

petik jeruk 

Kelemahan (Weakness) : 

1. Areal parkir yang kurang 

memadai 

2. Menu paket makan siang yang 

ditawarkan standar 

3. Tidak adanya pencatatan 

jumlah pengunjung 

4. Tidak adanya spanduk atau 

papan peraturan di kebun 

jeruk 

5. Luas tempat pendaftaran yang 

tergolong kecil 

6. Ketersediaan fasilitas 

keamanan 

7. Ketersediaan fasilitas kantin 

8. Ketersediaan fasilitas kamar 

mandi 

    

Total  1,00    

Kolom pertama merupakan faktor-faktor strategi internal yakni kekuatan 

dan kelebihan wisata petik jeruk mandiri. Kolom kedua merupakan bobot dari 



29 
 

 
 

faktor-faktor yang dimulai dari skala 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak 

penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis 

wisata petik jeruk mandiri. Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi 

skor total 1,00. Kolom ketiga merupakan rating masing-masing faktor dengan 

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

pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi wisata petik jeruk mandiri. Variabel yang 

bersifat positif atau variabel yang berada di kategori kekuatan diberi nilai mulai dari 

+1 sampai dengan +4 (sangat baik) dengan membandingkannya dengan pesaing 

utama. Variabel yang bersifat negatif atau variabel yang berada di kategori 

kelemahan diberi nilai mulai dari +1 (sangat buruk) sampai dengan +4. Kolom 

keempat merupakan hasil dari perkalian kolom kedua dan kolom ketiga. Hasil yang 

didapatkan adalah skor pembobotan untuk masing-masing faktor dengan hasil 

variatif dimulai dari 4,0 hingga 1,0. Kolom kelima merupakan kolom untuk 

memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih, dan 

bagaimana skor pembobotannya dihitung. Jumlah skor pembobotan (pada kolom 

4), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi wisata petik jeruk mandiri 

bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internalnya. Skor total ini dapat digunakan 

untuk membandingkan wisata petik jeruk mandiri di Desa Selorejo dengan wisata 

petik jeruk mandiri lainnya (Rangkuti, 2006). 
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2Tabel 3.2 Matriks Faktor Strategi Eksternal (EFAS) 

Kolom pertama merupakan faktor-faktor strategi eksternal yakni peluang 

dan ancaman wisata petik jeruk mandiri. Kolom kedua merupakan bobot dari 

faktor-faktor yang dimulai dari skala 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak 

penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap faktor startegis. 

Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00. Kolom ketiga 

merupakan rating masing masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 

(outstanding) sampai dengan 1 (poor), berdasarkan pengaruh faktor tersebut 

terhadap kondisi wisata petik jeruk mandiri. Variabel yang bersifat positif atau 

variabel yang berada di kategori peluang diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan 

+4 (sangat baik) dengan membandingkannya dengan pesaing utama. Variabel yang 

Faktor-Faktor Strategi Eksternal Bobot Rating 
Bobot × 

Rating 
Komentar 

Peluang (Opportunity) : 

1. Telah dikenal oleh masyarakat 

luas 

2. Didukung oleh pemerintah 

3. Didukung oleh masyarakat 

sekitar wisata petik jeruk 

mandiri 

4. Pengenalan dan promosi 

melalui media elektronik 

maupun cetak 

    

Ancaman (Threat) : 

1. Persaingan ketat dengan wisata 

lain 

2. Perilaku pengunjung yang tidak 

memperhatikan etika 

lingkungan 

3. Terjadi bencana alam 

4. Penutupan jalan menuju lokasi 

wisata petik jeruk mandiri 

dikarenakan adanya kegiatan 

warga 

5. Cuaca yang tidak menentu 

    

Total  1,00    
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bersifat negatif atau variabel yang berada di kategori ancaman diberi nilai mulai 

dari +1 (sangat tinggi ancamannya) sampai dengan +4 (rendah ancamannya). 

Kolom keempat merupakan hasil dari perkalian kolom kedua dan kolom ketiga. 

Hasil yang didapatkan adalah skor pembobotan untuk masing-masing faktor dengan 

hasil variatif dimulai dari 4,0 hingga 1,0. Kolom kelima merupakan kolom untuk 

memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih, dan 

bagaimana skor pembobotannya dihitung. Jumlah skor pembobotan (pada kolom 

4), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi wisata petik jeruk mandiri 

bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya. Skor total ini dapat 

digunakan untuk membandingkan wisata petik jeruk mandiri di Desa Selorejo 

dengan wisata petik jeruk mandiri lainnya (Rangkuti, 2006). 

2. Diagram analisis SWOT 

1Gambar 3.1 Diagram Analisis SWOT 

Kuadran 1 : Keadaan yang sangat menguntungkan. Wisata tersebut memiliki 

peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang 



32 
 

 
 

ada. Strategi yang harus dilakukan pada kondisi ini adalah mendukung 

kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy). 

Kuadran 2  : Meskipun menghadapi berbagai macam ancaman, wisata ini masih 

memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus dilakukan 

adalah menggunakan kekuatan wisata untuk memanfaatkan peluang 

jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar). 

Kuadran 3  : Wisata menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di sisi 

lain, wisata menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus 

strategi wisata ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal 

wisata sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. 

Kuadran 4  : Keadaan yang sangat tidak menguntungkan, wisata tersebut 

menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. (Rangkuti, 

2006)  

3. Matriks Analisis SWOT 

3Tabel 3.3 Matriks SWOT 

Sumber : Rangkuti (2006 :31) 

                            IFAS 

 

EFAS 

Kekuatan (Strenght) 

 

• Tentukan 5-10 faktor-

faktor kekuatan 

internal wisata. 

Kelemahan (Weakness) 

 

• Tentukan 5-10 faktor-

faktor kelemahan 

internal wisata. 

Peluang (Opportunity) 

 

• Tentukan 5-10 faktor-

faktor peluang 

eksternal wisata. 

Strategi SO 

 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang. 

Strategi WO 

 

Ciptakan strategi yang 

dapat meminimalkan 

kelemahan wisata untuk 

memanfaatkan peluang. 

Ancaman (Threat) 

 

• Tentukan 5-10 faktor-

faktor ancaman 

eksternal wisata. 

Strategi ST 

 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi 

ancaman. 

Strategi WT 

 

Ciptakan strategi yang 

dapat meminimalkan 

kelemahan wisata dan 

menghindari ancaman. 
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Keterangan dari matriks analisis SWOT : 

1. Startegi SO  

Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki wisata 

petik jeruk mandiri untuk mendapatkan dan memanfaatkan peluang sebesar-

besarnya. 

2. Strategi ST  

Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki wisata 

petik jeruk mandiri untuk mengatasi ancaman. 

3. Strategi WO 

Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada dengan 

meminimalisir kelemahan yang dimiliki. 

4. Strategi WT 

Strategi ini dilakukan dengan cara meminimalisir kelemahan yang dimiliki dan 

menghindari ancaman. 

3.5 Uji Instrumen 

Menurut Sappaile (2007) Instrumen merupakan suatu alat ukur yang akan 

memberikan informasi tentang apa yang diteliti. Informasi yang akurat diperoleh 

melalui instrumen yang valid dan reliabel. 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini berjenis tertutup. Pertanyaan 

yang terdapat didalam angket dilengkapi dengan alternatif atau pilihan jawaban 

sehingga responden tinggal memilih jawabannya saja. Penelitian ini menggunakan 

skala Likert sebagai skala ukur. Skala Likert mempunyai empat atau lebih butir-

butir pertanyaaan yang dikombinasikan sehingga membentuk sebuah skor/ nilai 

yang merepresentasikan sifat individu, misalkan pengetahuan, sikap, dan perilaku. 
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Dalam proses analisis data, komposit skor, biasanya jumlah atau rataan, dari semua 

butir pertanyaan dapat digunakan. (Maryuliana, Subroto, & Haviana, 2016) 

Dalam menjawab pertanyaan dalam skala Likert, responden memilih salah 

satu dari pilihan yang ada. Pilihan alternatif tersebut diberikan sebagai berikut : 

4Tabel 3.4 Skor Alternatif Jawaban Positif pada Faktor Kekuatan dan 

Peluang 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju  4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

5Tabel 3.5 Skor Alternatif Jawaban Negatif pada Faktor Kelemahan dan 

Ancaman 

 

 

 

 

 

Hasil yang diperoleh dari instrumen yang diberikan kepada responden lalu 

diuji instrumen untuk dijadikan data penelitian. Validitas dan reabilitas adalah dua 

ciri penting yang harus dimiliki setiap alat ukur.  

1. Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. 

Instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk 

mengukur apa yang hendak di ukur (Janti, 2014). 

 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Setuju 1 

Setuju  2 

Netral 3 

Tidak Setuju 4 

Sangat Tidak Setuju 5 



35 
 

 
 

Validitas data yang diperoleh pada penelitian ini menunjukan skor angka 

yang diperoleh dari pertanyaan didalam angket. Arikunto (2007) menyatakan 

bahwa rumus korelasi product moment dari Karl Pearson digunakan untuk mencari 

nilai validitas . Hal ini dilakukan untuk mengkorelasikan skor butir yang dinyatakan 

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

(Y). Rumus yang digunakanan sebagai berikut:  

 
Keterangan:  

rxy  = koefisiensi korelasi product moment  

N  = jumlah responden  

ƩXY  = jumlah perkalian antara X dan Y  

ƩX  = jumlah skor butir X  

ƩY  = jumlah skor butir Y  

ƩX2  = jumlah kuadrat dari skor butir  

ƩY2  = jumlah kuadrat dari skor total  

Sugiyono (2010) menyatakan bahwa jika kolerasi butir soal dalam 

instrumen memiliki total skor kurang dari 0,3 maka butir soal tersebut dinyatakan 

tidak valid.  

Setelah melakukan validasi product moment untuk menghindari over 

estimate, skor dikorelasikan dengan skor total. Hasil dari korelasi product moment 

masih memiliki pengaruh kotor dari butir, maka dari itu koreksi part whole 

correlation perlu dilakukan untuk menghilangkan pengaruh kotor tersebut. Rumus 

yang digunakan sebagai berikut :  
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Keterangan:  

rbt  = koefisien korelasi bagian total  

rxy  = koefisien korelasi product moment  

SBy  = simpangan baku total (komposit)  

SBx  = simpangan baku bagian (butir)  

Vy  = variasi total  

Vx  = variasi bagian (butir)  

Rbt kemudian dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf signifikasi 5%, butir 

soal dinyatakan valid jika hasil perhitungan memiliki nilai lebih besar atau sama 

dengan r tabel, dan dikatakan tidak valid jika butir soal memiliki r hitung yang lebih 

kecil dari r tabel.  

2. Uji Reliabilitas 

Arikunto (2007) mengatakan bahwa reliabilitas mengacu pada suatu 

pengertian bahwa suatu instrumen dapat digunakan karena dianggap sudah baik dan 

dapat dipercaya. Penilian ini menggunakan uji internal consistency untuk menguji 

reliabilitas instrumen dengan cara mencobakan instrumen sekali saja lalu data yang 

didapat kemudian dianalisis dengan teknik tertentu. Uji reliabilitas instrumen pada 

penelitian ini menggunakan rumus Alpha Cronbach, sebagai berikut :  

 

Keterangan:  
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r11  = reliabilitas instrumen  

k  = banyaknya butir soal atau pertanyaan 

Ʃσi
2  = jumlah varian nilai masing – masing item 

σi
2  = varian total 

 Jika koefisien Alpha lebih besar atau sama dengan 0,6 (Alpha ≥ 0,6) maka 

instrumen dinyatakan reliabel. Aplikasi Microsoft Excel digunakan untuk menguji 

reliabilitas instrumen pada penelitian ini.  
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