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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini diambil di Desa Sumber Mujur Kecamatan Candipuro 

Kabupaten Lumajang, alasan pemilihan lokasi ini karena di Kabupaten Lumajang 

terdapat banyak berbagai macam wisata alam yang masih alami dan perlu 

dikembangkan untuk memajukan sektor pariwisata daerah dan sektor pariwisata 

merupakan salah satu penyumbang pendapatan Indonesia. Alasan  lainnya adalah  

karena di Kecamatan Candipuro banyak tempat wisata yang  sangat berpotensi, 

namun belum banyak yang dikembangkan. Serta di Kabupaten Lumajang sedang 

gencar-gencarnya pengembangan wisata yang menarik banyak minat pengunjung. 

 

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memadukan 

antara pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian deskriptif, proses analisis 

dan interpretasi data tidak hanya dilakukan pada akhir pengumpulan data, namun 

juga secara simultan dan dilakukan pada saat pengumpulan data di lapangan 

berlangsung, sehingga dalam penelitian kualitatif sering dikenal sebagai proses 

siklus. Setelah mendapat informasi, kemudian dilakukan analisis untuk mencari 

hipotesis kemudian dilakukan pengumpulan informasi berikutnya. Bertujuan untuk  

memperoleh kesesuaian dengan hipotesis sementara yang telah disusun, demikian 
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terus berputar hingga ditemukannya puncak informasi atau kejenuhan data. 

Selanjutnya, kegiatan dalam analisis data meliputi pencarian data, menatanya, 

membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesanya, mencari 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa 

yang dilakukan. Metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang 

dapat menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan lisan 

dari orang-orang dan pelaku yang diamati. 

 

C. Teknik Pengumpulan Sampel 

Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik probability 

sampling, yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap 

unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel, atau pengambilan sampel secara 

random atau acak. Penentuan sampel pada penelitian ini terdiri dari pengunjung, 

pedagang atau penjual, dan pihak pengelola wisata hutan bambu yang berperan 

sebagai narasumber dan diambil masing-masing satu narasumber. 

 

D. Jenis Data 

Sumber dari data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. 

Data primer merupakan data pokok penelitian yang diperoleh peneliti secara 

langusng pada saat peneliti di lapangan. Data primer dalam penelitian ini berupa 

hasil wawancara. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Studi kepustakaan atau literatur adalah mengumpulkan berbagai macam data 

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

dokumen serta laporan-laporan yang telah diterbitkan oleh sebuah instansi yang 

terkait. 

1. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada informan atau 

narasumber berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara ini yang dilakukan 

penulis adalah dengan cara mencatat berdasarkan pedoman pada daftar 

pertanyaan yang telah dibuat dan dipersiapakan sebelumnya. Wawancara 

ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keputusan peneliti yang berkaitan 

dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang diteliti. 

2. Peneliti melakukan observasi yang bertujuan untuk mengamati secara 

langsung kegiatan dan aktivitas setiap pengunjung yang dilakukan di 

ekowisata hutan bambu Kabupaten Lumajang. Observasi dilakukan pada 

hari biasa dan pada hari libur di hutan bambu Kabupaten Lumajang. Peneliti 

mendapatkan banyak data dan informasi yang dapat digunakan untuk 

mendukung penelitian. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis SWOT 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini 

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

dan alat analisisi deskriptif dan kualitatif. 
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Sebelum membuat matriks faktor strategi internal, perlu diketahui dahulu 

cara penentuan faktor strategi eksternal(EFAS) dibawah ini : 

 

Tabel 3.1 Faktor Strategi Eksternal 

Faktor  

Strategi 

Eksternal 

No Keterangan Bobot Rating Bobot x Rating 

Aspek Peluang/ 

Opportunity 

1.     

2.     

3.     

Sub total          

Aspek Ancaman/ 

Threatment 

1.     

2.     

3.     

Sub total          

Sumber : Freddy (2006 : 24) 

1) Susunlah dalam kolom 1 ( 5 samapai dengan 10 peluang dan ancaman). 

2)  Beri bobot masing masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat 

penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut 

kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis. 

3) Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing masing faktor dengan 

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

pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. 

Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang 

semakin besar di beri rating +4, tetapi jika peluang kecil di beri rating +1). 
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Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. Misalnya, jika nilai 

ancamannya sangat besar, ratingnya adalah 1. Sebaliknya, jika nilai 

ancamannya sedikit nilai ratingnya 4. 

4) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasil berupa skor 

pembobotan untuk masing masing faktor yang nilainya bervariasi mulai 4,0 

(outstanding) sampai dengan 1,0 (poor). 

Jika manajer strategis telah menyelesaikan analisis faktor faktor strategi 

eksternalnya (peluang dan ancaman) maka juga harus menganalisis faktor faktor 

strategis internalnya (kekuatan dan kelemahan) seperti penjelasan di bawah ini : 

Tabel 3.2 Faktor Strategi Internal 

Faktor  Strategi 

Eksternal 

No Keterangan Bobot Rating Bobot x Rating 

Aspek   

kekuatan/  

strenghts 

1.     

2.     

3.     

Sub total          

Aspek  

Kelemahan/ Weakness 

1.     

2.     

3.     

Sub total          

Sumber : Freddy (2006 : 25) 

1) Tentukan faktor faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan 

perusahaan dalam kolom 1. 

2) Beri bobot masing masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 

(sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting), berdasarkan 
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pengaruh faktor faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. 

(semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00.) 

3) Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing masing faktor dengan 

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai 1 (poor) 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan 

yang bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variable 

yang masuk kategori kekuatan) di beri nilai mulai dari +1 sampai 

dengan +4 (sangat baik) sedangkan variable yang bersifat negatif, 

kebalikannya. Contohnya, jika kelemahan perusahaan besar sekali di 

bandingkan dengan rata rata industri, nilainya adalah 1, sedangkan 

jika kelemahan perusahaan di bawah rata rata industri nilainya adalah 

4. 

4) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasil berupa skor 

pembobotan untuk masing masing faktor yang nilainya bervariasi 

mulai 4,0 (outstanding) sampai dengan 1,0 (poor). 

 

2. Analisis Matriks SWOT 

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis 

perusahaan adalah matriks SWOT matri kini dapat menggambarkan secara 

jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan 

dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. 

Matriks SWOT membantu menyusun berbagai alternatif strategi 
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berdasarkan kombinasi antara factor kekuatan, peluang, dan ancaman 

melalui pengembangan empat tipe strategi, yaitu: SO (streght 

opportunities), WO (weaknesess-threats) ST (strengths-threats), dan WT ( 

weaknesses-thrats ).Seperti tampak dalam gambar di bawah ini : 

Tabel 3.3 Matriks 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). 

Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitn denan pengembangan, 

strategi. Demikian perencanaan harus menganalisis faktor-faktor strategis dalam 

kondisi yag ada saat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model ini yang 

paing popular untuk menganalisis situasi yaitu analisis SWOT Rangkuti (2008).  
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3. Penentuan Stategi Utama 

Setelah mendapatkan beberapa strategi untuk menentukan strategi utama adalah 

dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan 

ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan (strenghts) dan kelemahan 

(weaknesses). Penentuan Strategi Utama dapat dilihat gambar 3.1 di bawah ini : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Analisis SWOT 

Kuadran 1 : ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan pariwisata tersebut 

memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada, 

strategi yang harus di terapkan dalam kondisi adalah mendukung kebijakan 

pertumbuhan yang agresif (growht oriented strategy). 

Kuadran 2 : meskipun menghadapi beberapa ancaman, pariwisata ini masih 

memiliki kekuatan dari segi internal, strategi yang harus di terapkan adalah 

Berbagai 

Peluang 

3.Strategi 

utama WO 

1.Strategi 

utama SO 

Kelemahan 

Internal 
Kekuatan 

Internal 

4.Strategi 

utama WT 

2.Strategi 

utama ST 

      Berbagai 

Ancaman 
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menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan 

strategi diversifikasi. 

Kuadran 3 : pariwisata menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi di pihak lain 

pariwisata menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi 

pariwisata ini adalah meminimalkan masalah masalah internal perusahaan sehingga 

dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. 

Kuadran 4 : ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, pariwisata 

tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, Strategi yang di 

gunakan adalah memperbaiki kelemahan internal pariwisata agar dapat mengatasi 

berbagai ancaman dari pihak eksternal. 

 

4. Analisis Deskriptif Kualitatif, 

Analisis ini merupakan suatu proses penelitian yang menggunakan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. 

 

 

 


