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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian dibagi dalam beberapa tahap, lebih jelasnya tersaji pada 

Tabel 1. Penelitian ini dilakukan di Agrowisata Kebun Edukasi Eptilu Desa 

Mekarsari Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, mulai dari bulan April sampai 

September 2018. 

Tabel 1. Waktu Penelitian 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey, yaitu metode 

yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah 

(bukan buatan), tetapi peneliti menggunakan perlakuan dalam pengumpulan data, 

misalnya dengan menggunakan kuisioner, test, wawancara terstruktur dan 

sebagainya (Sugiyono, 2015). 

Pemilihan lokasi dilakukan di Agrowisata Kebun Edukasi Eptilu Desa Mekarsari 

Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut yang merupakan rekomendasi dari Dinas 
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Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut, karena perkembangan agrowisata 

ini dirasa cukup pesat dari kawasan wisata lainnya. 

Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Mekarsari yang terdiri 

dari 9 RW dan 3 dusun melalui pendekatan Kepala Keluarga sebanyak 1.637 

orang. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin (Sevilla, dkk 2007), 

sebagai berikut: 

  
 

     
 

 

Keterangan:  

n : Jumlah sampel 

N : Jumlah populasi 

e : Batas toleransi kesalahan 

Jumlah sampel yang terpilih yaitu sebanyak 94 responden dari ukuran 

populasi 1.637 kepala keluarga dan batas toleransi kesalahan 10 persen. 

Pengambilan sampel dilakukan secara Propotionate Cluster Random Sampling 

yaitu teknik memilih sampel dari kelompok-kelompok atau unit-unit yang kecil. 

Unsur-unsur dalam cluster sifatnya tidak homogen yang berbeda dengan unit 

elementer dalam strata (Nazir M, 2005). Sampel dalam penelitian ini 

dikelompokan berdasarkan radius dan aksesibilitas terhadap lokasi agrowisata 

Kebun Edukasi Eptilu dengan tiga kategori yaitu dusun terdekat, sedang dan 

dusun terjauh. Rumus alokasi proporsional yaitu sebagai berikut: 

   
  

 
    

 

Keterangan: 

ni  : Jumlah anggota sampel menurut stratum 

n  : Jumlah anggota sampel seluruhnya 

Ni  : Jumlah anggota populasi menurut stratum 

N  : Jumlah anggota populasi seluruhnya 
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Penentuan jumlah responden dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Penentuan Jumlah Responden 
No Nama Dusun Jumlah Kepala Keluarga Jumlah Responden 

1 Dusun I (terdekat) 584 34 

2 Dusun II (sedang) 565 32 

3 Dusun III (terjauh) 488 28 

Total 1.637 94 

 

3.3 Jenis dan Teknik Pengambilan Data 

Data yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. 

1) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara 

mendalam dengan responden, observasi lapangan dan pengisian kuisioner. 

a. Wawancara dengan menggunakan kuesioner adalah percakapan yang 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (peneliti) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (masyarakat) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut dengan sebuah angket tertulis sebagai acuan dari setiap 

pertanyaan. 

b. Observasi merupakan teknik pengumpulan data, yang mana peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian (Desa Mekarsari 

di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut) untuk melihat dari dekat kegiatan 

yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. 

2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait yaitu Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut, Kantor Kecamatan Cikajang, 

serta studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian. 

 

3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Operasionalisasi 

variabel berfungsi mengarahkan variabel-variabel yang digunakan di dalam 

penelitian ini ke indikator-indikatornya secara kongkrit, yang berguna dalam 
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pembahasan hasil penelitian. Definisi dan operasionalisasi variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Agrowisata adalah tempat wisata yang menitik beratkan pengunjung untuk 

lebih mengenal bagian dari pertanian ataupun perikanan dan peternakan.  

2. Dampak adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dan atau sedang 

dilaksanakan pada suatu daerah atau tempat tertentu. Adapun dampak yang 

dikaji dalam penelitian ini yaitu dampak pada dimensi sosial, ekonomi dan 

lingkungan. 

3. Dimensi sosial merupakan dimensi yang dilihat dari tingkah laku manusia 

dalam kelompok sosial, keluarga dan sesama lainnya serta penerimaan 

norma sosial dan pengendalian tingkah laku. Penilaian dimensi sosial ini 

dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: 

a. Pendidikan 

Pendidikan yaitu proses pembelajaran pada masyarakat di Desa Mekarsari 

yang dapat merubah sikap dan tingkah laku atas adanya agrowisata melalui 

upaya pelatihan atau program pemberdaayaan masyarakat sadar wisata. 

Indikator pendidikan dalam penelitian ini dilihat dari seberapa besar tingkat 

pengetahuan masyarakat terhadap adanya agrowisata tersebut dengan cara 

mengelola atau mengembangkan wisata agar manfaatnya dapat dirasakan 

oleh semua pihak baik itu masyarakat ataupun steakholder lainnya. Selain 

itu dalam peningkatan keterampilan berbahasa nasional ataupun 

internasional akan menjadikan masyarakat tersebut mudah untuk 

berinteraksi dengan wisatawan sehingga keduanya dapat saling bertukar 

pikiran dan berbagi pengetahuan. 

b. Transformasi Tata Nilai 

Transformasi tata nilai yaitu gabungan budaya atau kebiasaan antara 

masyarakat lokal dengan wisatawan luar daerah. Tujuannya untuk mengenal 

dan menghormati kebiasaan dari para wisatawan serta menyeimbanginya 

dengan pelestarian budaya lokal yang ada di sekitar agrowisata Kebun 

Edukasi Eptilu. 
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Indikator ini diukur dengan cara memperkenalkan kebudayaan yang dimiliki 

oleh masyarakat di Desa Mekarsari kepada wisatawan dan berbagai 

kebudayaan lainnya yang dapat dilestarikan. Sehingga masuknya budaya 

luar tidak menjadikan hilangnya budaya lokal. Selain itu dilihat dari adat 

yang masih diyakini oleh masyarakat sekitar, juga pengetahuan dan 

perkembangan budaya atau kebiasaan yang dibawa oleh wisatawan.  

c. Perilaku 

Perilaku adalah kebiasaan yang timbul pada masyarakat di Desa Mekarsari 

melalui sebuah pikiran, perasaan serta tindakan yang dilakukan untuk 

menunjukan sikap kepada setiap orang di sekitarnya. 

Diukur dengan cara sikap humanis antar tetangga pada masyarakat di Desa 

Mekarsari seperti, keeratan hubungan antar masyarakat, sering melakukan  

musyawarah, sikap saling menghargai dan perilaku yang efektif serta efisien 

dalam meneglola sebuah tugas pribadi ataupun kelompok. 

4. Dimensi ekonomi merupakan dimensi yang dilihat dari pendapatan 

seseorang, usaha yang dilakukan, kesempatan untuk memperoleh pekerjaan 

serta penyerapan tenaga kerja yang dapat meminimalkan tingkat 

pengangguran. Indikator yang diteliti dalam dimensi ekonomi ini adalah: 

a. Peluang Usaha 

Peluang usaha adalah  suatu kesempatan bagi masyarakat di sekitar kawasan 

agrowisata kebun Edukasi Eptilu untuk membuka berbagai jenis usaha yang 

dibutuhkan oleh para wisatawan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 

Indikator peluang usaha pada penelitian ini diukur dengan berapa banyak 

tumbuhnya usaha-usaha baru di berbagai bidang yang dapat mengenali 

kebutuhan pasar. Adapun peluang usaha di bidang jasa dan perdagangan 

serta kebutuhan wisatawan atas pelayanan seperti penginapan ataupun 

tempat pembelian souvenir. 

b. Kesempatan Kerja 

Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di Desa 

Mekarsari untuk masyarakat yang sedang mencari kerja. 
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Kesempatan kerja diukur dengan seberapa banyak usaha-usaha baru yang 

tumbuh dan membutuhkan tenaga kerja sehingga membuka peluang bagi 

masyarakat yang masih belum mendapatkan pekerjaan, serta jumlah 

penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata pada masyarakat sekitar 

kawasan wisata tersebut. 

c. Tingkat Pendapatan 

Tingkat pendapatan adalah jumlah pemasukan yang diperoleh dari hasil 

pekerjaan setiap anggota keluarga di sekitar kawasan agrowisata tersebut. 

Tingkat pendapatan ini diukur dengan seberapa besar pendapatan sebelum 

dan setelah adanya agrowisata tersebut, kemudian dengan adanya pekerjaan 

sampingan selain dari pekerjaan pokok. Dilihat juga dari adanya kenaikan 

harga jual produk yang dihasilkan di daerah tersebut. 

5. Dimensi lingkungan merupakan dimensi yang dilihat dari sanitasi terhadap 

kebersihan, kesehatan dan kenyamanan di daerah tersebut, ketersediaan air 

bersih serta pengelolaan sampah yang dapat mengganggu kenyamanan 

masyarakat ataupun wisatawan. Indikator yang dikaji dalam dimensi 

lingkungan ini adalah: 

a. Keindahan Lingkungan 

Keindahan lingkungan adalah suatu keadaan yang dapat memberikan 

kenyamanan pada indra penglihatan, pendengaran dan penciuman bagi 

masyarakat ataupun wisatawan yang berkunjung ke tempat agrowisata 

tersebut. 

Keindahan lingkungan ini diukur dengan melihat kerapian pada tata letak 

suatu kawasan sehingga tidak menimbulkan keresahan dan 

ketidaknyamanan bagi masyarakat ataupun wisatawan. Selain itu adanya 

konservasi lingkungan yang dapat mempertahankan kelestarian sumber daya 

alam, juga penanaman pohon yang terus ditingkatkan. 

b. Fasilitas Umum 

Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang berada daerah di sekitar 

agrowisata dan dikelola dengan baik oleh masyarakat guna untuk 

merealisasikan kepentingan bersama. 
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Pengukuran indikator ini dilihat berdasarkan adanya pembangunan akses 

jalan, telekomunikasi, sarana air bersih serta perawatan yang dilakukan pada 

fasilitas yang tersedia. 

c. Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan seperti pengumpulan, 

pengangkutan dan pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Mekarsari untuk memberikan kenyamanan bagi lingkungan sekitar. 

Indikator ini diukur dengan adanya pengelompokan kategori sampah 

organik dan anorganik, rutinitas pengangkutan sampah dan tidak terjadinya 

penumpukan atau sampah yang tercecer akibat datangnya wisatawan. 

 

3.5 Kerangka Analisis 

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan untuk identifikasi masalah 

yang pertama yaitu dampak sosial, ekonomi dan lingkungan sebelum dan setelah 

adanya agrowisata Kebun Edukasi Eptilu  dengan analisis Wilcoxon cuplikan 

ganda berpasangan. Sedangkan identifikasi masalah yang kedua yaitu dimensi 

yang paling besar pengaruhnya dari adanya agrowisata tersebut dianalisis secara 

deskriptif dengan melihat selisih skor rata-rata tertinggi pada setiap dimensi yang 

diteliti. 

Skala yang digunakan dalam penyusunan angket kepada responden yaitu dengan 

Skala Likert. Responden diminta untuk memberikan tanggapan pada setiap 

pertanyaan dengam memilih tiga pilihan jawaban. Pemberian nilai jawaban antara 

1 sampai 3 rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Skor Tingkat Kepentingan Terhadap Variabel 
Keterangan Pernyataan  Positif Pernyataan Negatif 

Setuju 3 1 

Ragu-Ragu 2 2 

Tidak Setuju 1 3 
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Sedangkan untuk mencari selisih skor rata-rata digunakan cara sebagai berikut ini: 

                                                    

 

Tes statistik dua-sampel dipergunakan bila peneliti ingin menentukan 

apakah dua perlakuan tidak sama, atau apakah suatu perlakuan lebih baik daripada 

perlakuan yang lain. Dalam membandingkan dua kelompok semacam itu, kadang-

kadang terlihat perbedaan signifikan yang bukan merupakan akibat atau hasil dari 

perlakuan (Sidney Siegel, 1992). Uji wilcoxon digunakan untuk menganalisis 

hasil-hasil pengamatan yang berpasangan dari dua data apakah berbeda atau tidak. 

Tipe data dalam penelitian ini yaitu berupa data ordinal yang diperoleh 

dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi diantara data tersebut terdapat 

hubungan. 

Rumus: 

  
   

 
  (   ) 

√
 

   (   )(    )

 

 

Dimana: 

N : Banyak data yang berubah setelah diberi perlakuan berbeda 

T  : Jumlah ranking dari nilai selisih yang negative (apabila selisih yang 

Positif > banyaknya selisih negatif) atau jumlah 

ranking dari nilai selisih yang positif (apabila banyaknya selisih yang 

negatif > banyaknya selisih yang positif).  

 

Uji hipotesis: 

Jika d hitung ≤ ½ α Z tabel        tolak Ho 

Jika d hitung > ½ α Z tabel        terima Ho 
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Kaidah Keputusan: 

Terima Ho : Tidak ada perbedaan sebelum dan setelah adanya agrowisata Kebun 

Edukasi Eptilu dilihat dari dimensi sosial, ekonomi dan 

lingkungan. 

Tolak Ho  : Ada perbedaan sebelum   dan setelah adanya agrowisata Kebun 

Edukasi Eptilu dilihat dari dimensi sosial, ekonomi dan 

lingkungan. 

 


