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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Sampang Kecamatan Sokobanah 

pulau Madura. Pengambilan lokasi ini berdasarkan potensi yang ada di Kabupaten 

Sampang Kecematan Sokobanah pulau Madura yaitu potensi dari sektor 

pariwisata yaitu wisata pantai lonmalang. Pariwisata Lonmalang merupakan 

pantai yang terkenal dengan keindahan pasir putih serta panorama alam yang 

indah dan memiliki jumlah pengunjung terbanyak.yaitu 102.31 orang dalam satu 

bulan berdasarkan obyek wisata yang ada di Kecamatan Sokobenah. Area wisata 

pantai Lonmalang merupakan peluang untuk mendorong kegiatan ekonomi 

masyarakat sekitarnya. Pantai Lonmalang merupakan ikon pariwisata pulau 

Madura sejak diperkenalkan 2017. 

B. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder 
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a. Data Primer  

 Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dan obyek 

penelitiannya. Pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian yaitu 

masyarakat di sekitar area wisata pantai Lonmalang. 

b. Data Sekunder 

 Adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, data yang 

diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh 

pihak lain biasanya sudah dipublikasikan.  

C. Teknik Pengambilan Data 

  Teknik pengambilan data dalam penelitia ini adalah: 

1. Kuisioner  

 Metode ini adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara tertulis.  

2. Wawancara  

 Yaitu percakapam dengan bertatap muka dengan bertujuan ntuk 

memperoleh informasi yang aktual dan jelas. 

D. Populasi Dan Sampling 

  Yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah masyarakat 

sekitar pantai lonmalang lebih tepat nya desa lonmalang kecamatan 

Sokobanah kabupaen sampang yang berjumlah 379 jiwa. Penentuan jumlah 
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sampel Responden yang di lakukan dengan teknik Random Sampling yaitu 

sebanyak kurang lebih 10% dari jumlah popuasi sehingga responden untuk 

penelitian ada sebanyak 38 masyarakat,metode pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling, di man tujuan ini di gunakan untuk 

menentukan besarnya sampel responden. 

 E. Metode Analisis Data  

   Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil penelitian data, 

maka proses selanjutnya adalah menganalisis data. Tujuanna adalah agar 

memperoleh data yang terstukur, baik dan sistematis. Adapun tahapan-

tahapan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut: 

1. Editing  

 Editing merupakan penelitian kembali terhadap catatan-catatan, 

berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data 

(penelitian). Berarti dalam penelitian ini penulis kembali melakukan 

penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik secara primer atau 

sekunder yang berhubungan dengan dampak wisata pantai Lonmalang 

dengan tujuan untuk mengetahui data-data tersebut sudah lengkap, jelas 

dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga 

kesalahan data dapat ditemukan dan diminamalisir. 
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2. Klarifikasi  

 Setelah edit selesai, maka proses pengelolahan data selanjutnya 

adalah pengklarifikasian atau pengklompokan data. Penulis akan 

mengklompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu 

sesuai dengan permasalahan yang ada. Tujuannya adalah untuk                

mempermudah proses pengelolahan data selanjutnya, sehingga muatan 

dari penelitian ini dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh 

pembaca. Dalam penelitian ini, penulis akan mengklompokkan data-data 

yang diperoleh dari pantai Lonmalang kecamatan Sokobenah Kabupaten 

Sampang. 

3. Vertifikasi  

 Vertifikasi adalah pembuktian pembenaran data untuk menjamin 

validasi data yang telah terkumpul. Vertifikasi ini dilakukan dengan cara 

menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara 

dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang 

diinformasikan olehnya atau tidak. 

4. Analisis 

 Selanjutnya penulis menganalisi data-data tersebut dengan cara 

membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan 

dengan obyek penilitian. Dengan proses ini, penulis akan menganilisa dan 

menyajikan data-data bentuk deskriptif-kualitatif yakni metode penelitian 
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yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan suatu obyek 

keadaan yang terjadi dilapangan. 

F.  Analisis data  

   Data Deskriptif Kualitatif dalam penelitian ini di gunakan untuk 

mengetahui masalah akses, ahli fungsi dari lahan dan kesempatan kerja. 

Analisis data dengan cara mengumpulkan dari hasil koesioner wisata pantai 

lonmalang yang menyangkut masalah akses alih fungsi lahan, dan kesempatan 

kerja kemudian dari hasil koesioner di sesuaikan dengan data sekunder 

kemudian di olah dalam bentuk persen dan di persentasikan. 

   Menurut Nawawi (2003:64), metode deskriptif dan kualitatif yaitu 

memusatkan pada fenomena dan masalah yang aktual pada saat penelitian 

dilakukan, kemudian menggambarkan fakta fakta tengtang masalah yang di 

selidiki dengan apa adanya di iringi dengan interpretasi yang rasional dan 

akurat. Dalam penelitian ini, kualitatif dan deskriptif di gunakan untuk 

mengethui pendapat masyarakat. Mengumpulkan data dari hasil koesioner 

yang berupa jumlah pengeluaran responden berupa pengeluaran harian, 

mingguan, dan bulanan dan kemudian di jumlahkan dalam satu bualan yang 

akan memperoleh jumlah pendapatan responden dalam satu bulan, di olah 

dalam bentuk persentasi dan interpresentasikan. 
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G. Definisi oprasional  

 Definisi oprasional untuk masing masing variable yaitu sebagai 

berikut. 

1. Masyarakat 

 Masyarakat yang di maksud dalam penelitian ini yaitu masyarakat 

yang berada di sekitar pantai lonmalang lebih tepatntya di desa 

lonmalang. 

2. Pendapatan 

 Pendapatan adalah jumlah yang di terima oleh responden dari 

aktivitas yang di kerjakan dalam jangka waktu satu tahun. Pengukuran 

didasarkan pada rata rata pendapatan rumah tangga. 

3. Kegiatan ekonomi 

 Kegiatan ekonomi ini merupakan aktivitas atau pekrjaan yang di 

lakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari 

hari, yang memanfaatkan kawasan pariwisata pantai lonmalang. 

4. Akses 

 Akses ini merupakan sarana dan prasarana yang merupakan 

penunjang utama untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di 

sekitar pantai lonmalang lebih tepatnya kecamatan Sokobanah Desa 

Lonmalang. 

5. Kesempatan kerja 
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 Dalam kesempatan kerja ini merupakan peluang bagi masyarak 

sekitar pantai lonmalang untuk menjadi pelaku usaha atau mencari 

pekerjaan yang di timbulkan akibat adanya pantai Lonmalang. 

6. Alih Fungsi Lahan 

 Alih fungsi lahan merupakan pengalihan atau perubahan/perubahan 

penggunaan lahan penggunaan lahan dari dari tempat semula yang di 

jadikan fungsi lain. Alih fungsi lahan yang di maksud dalam penelitian 

adalah alih fungsi lahan yang dimiliki masyarakat sekitar untuk 

menunjukan industri pariwisata pantai lonmalang. 

H. Bagan karangka pikir  
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