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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) Penelitian Kualitatif 

adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang – orang yang diamati. 

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena 

atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran 

yang jelas tentang fenomena atau gejala tersebut dalam bentuk rangkaian kata 

yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.
11

 

B. Sasaran Penelitian 

Sasaran dari penelitian ini adalah pihak-pihak terkait yang dianggap 

mengetahui tentang kejadian atau permasalahan yang akan diteliti oleh 

peneliti yaitu mengenai Strategi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam 

pengembangan wisata Situ Cisamping di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang 

Kabupaten Pangandaran diantaranya adalah Kepala Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Kepala Bidang Destinasi, tokoh 

masyarakat disekitar objek wisata, Kepala Desa Batukaras dan beberapa 

masyarakat yang mengelola objek wisata Situ Cisamping. 

 

 

                                                             
11 V. Wiratna Sujarweni, 2014, Metodologi Penelitian, Pustaka Baru Press, Yogyakarta,hlm. 20 
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C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pangandaran tepatnya di Desa 

Batukaras dimana lokasi objek wisata Situ Cisamping berada. Kemudian juga 

di Desa Pangandaran, dimana kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Pangandaran berada. 

D. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus pada strategi Pemerintah Desa 

Batukaras dalam pengembangan wisata Situ Cisamping di Desa Batukaras 

Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Karena ojek wisata Situ 

Cisamping ini merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Pangandaran. 

E. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan penelitian mengenai 

kelompok, organisasi maupun individu yang berkaitan dengan peristiwa, latar 

secara mendalam dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang 

mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. 

F. Teknik Penetapan Informan 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan purposive sampling. Jika data yang didapat belum dirasa 

cukup maka akan menggunakan teknik snowball sampling. teknik Snowball 

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya 

jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari 

jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang 
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memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai 

sumber data.
12

 Dalam penelitian ini, ada beberapa pihak yang dijadikan 

sebagai informan, antara lain : tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di 

Desa Batukaras, Kepala Desa Batukaras, masyarakat yang menjadi pengelola 

objek wisata Situ Cisamping, Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Daya 

Tarik Wisata Bidang Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Pangandaran, dan Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Pangandaran. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dillakukan peneliti 

untuk mengungkap atau menjaring informasi sesuai lingkup penelitian. 

Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memliki 

kredibilitas tinggi. 

1. Wawancara 

 Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memeroleh 

informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat 

penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau 

keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. 

(Wiratna, 2014:31). 

2. Dokumentasi 

 Dalam pengumpulan data ini, dilihat dari sumber datanya, bahan 

tambahan dapat berasal sumber tertulis seperti dari sumber buku, majalah 

                                                             
12 Sugiyono, 2017,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, hal. 219 
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ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi 

(Moleong, 2016: 159). 

H. Sumber dan Jenis Data 

1. Sumber data 

a. Dokumen  

 Yaitu catatan-catatan yang berasal dari arsip, buku pedoman 

pelaksanaan, koran, laporan pelaksanaan, buku maupun arsip yang 

memuat pendapat maupun teori yang memuat pendapat maupun teori 

yang mendukung untuk masalah penelitian.  

b. Informan 

 Informan awal dipilih secara purposive atas dasar permasalahan, 

judul maupun fokus penelitian. Kemudian jika data dari informan 

belum memuaskan maka selanjutnya menggunakan teknik snowball. 

2. Jenis data 

a. Data Primer 

  Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan 

para informan.  

b. Data Sekunder  

  Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen 

atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. 
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I. Metode Analisis Data 

  Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif dengan model analisa interaktif.  Proses analisis ini 

dilakukan selama proses penelitian. 

  Dalam pendekatan kualitatif sangan berbeda dengan pendekatan 

kuantitatif, terutama dalam penyajian data. Menurut Matthew B. Miles dan 

Michael Huberman, analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-

kata dan bukan rangkaian angka. Analisis menurut Matthew dan Michael 

dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur 

yang dimaksud adalah:  Reduksi data, Penyajian data, Penarikan 

kesimpulan. 

1. Reduksi Data  

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung 

secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung. Reduksi 

data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

2. Penyajian Data 

Penyajian yang dimaksud menurut Matthew dan Michael, sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 
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kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering 

digunakan pada data kualtatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks 

naratif. Teks tersebut terpencar-pencar, bagian demi bagian dan bukan 

simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

 Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-

benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, 

alur sebab-akibat, dan proporsi. Kesimpulan akhir tergantung pada 

besarnya kumpulan-kumpulan catatan-catatan lapangan, pengkodean, 

penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, 

kecakapan peneliti, dan tuntutan sponsor. 

Dalam analisis data, Matthew dan Michael memperkenalkan dua 

model, model yang dimaksud adalah model alir dan model interaktif. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan model interaktif, dimana model 

interaktif ini reduksi data dan penyajian data memperhatikan hasil data yang 

dikumpulkan, kemudian pada proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 komponen analisis data: model interaktif 

sumber: Miles&Huberman, 1992:20 
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J. Validitas 

Untuk memvalidkan data dalam penelitian ini yaitu dengan triangulasi, 

dimana triangulasi merupakan salah satu cara atau teknik pemeriksaan dalam 

memvalidkan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. 

1. Triangulasi Dengan Sumber.  

Triangulasi Dengan Sumber adalah menggali kebenaran informasi 

tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. 

2. Triangulasi Dengan Metode.  

Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi 

atau data dengan cara yang berbeda. 

3. Triangulasi Dengan Penyidik  

Triangulasi ini dapat ditinjau kembali untuk memeriksa derajat 

kepercayaan data. 

4. Triangulasi Dengan Teori.  

Pada triangulasi ini hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah 

rumusan informasi atau pendapat baru. 

 Untuk menguji validitas data dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik triangulasi sumber. Dimana dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan 

cara membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dengan 

narasumber. 
13

Triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan:  

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

                                                             
13 Moleong J Lexy, 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 
331 
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b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, 

dan 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

 


