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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Terdapat beberapa

definisi mengenai istilah penelitian kualitatif yang dijelaskan dalam Buku Analisis

Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah

Penguasaan Model Aplikasi.” Karangan Bungin Metode penelitian kualitatif

adalah pendekatan yang temuan-temuan penelitiannya tidak diperoleh melalui

prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya, prosedur ini menghasilkan

temuan-temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan

menggunakan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan dan

wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, dan bahkan data yang

telah dihitung untuk tujuan lain, misalnya data sensus. Pendekatan kualitatif

dalam penelitian dapat dipahami bahwa temuan-temuan data dan fakta dalam

studi ini dirasakan lebih menjawab persoalan sebenarnya daripada hanya

sekedar melihat statistik angka-angka hasil rumusan pendekatan kuantitatif.

Analisis kualitatif dalam suatu penelitian digunakan apabila data penelitian yang

diangkat dari lapangan adalah memiliki sifat-sifat kualitatif. Hal ini dapat dilihat

dari bagaimana morfologi dan struktur variabel penelitian serta tujuan penelitian

yang semestinya dicapai.

Sehingga dari beberapa kajian tentang beberapa definisi dapat disimpulkan

bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena

tentang apa yang dialami oleh subjek dengan cara mendeskripsikan melalui

kata-kata dengan menggunakan berbagai metode alamiah.
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3.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Obyek Wisata Jatim Park 2 yang terletak di

wilayah Jalan Raya Oro-oro Ombo No.9 Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi

Jawa Timur.

3.3 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Batasan analisis sosial ekonomi.

Agar penelitian tidak terlalu jauh melebar dari bahasan,ada beberapa point

yang akan lebih difokuskan dalam pengembangan analisis sosial ekonomi,

menurut Pitana (2005:109-118) ruang lingkup studi dampak sosial ekonomi

meliputi:

1. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha

2. Tingkat pendapatan penduduk

3. Perubahan Sosial

2. Penduduk Sekitar

Penduduk sekitar merupakan sekelompok orang yang berada di suatu

wilayah geografi yang sama dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di

Oro-oro Ombo. Pada dasarnya penduduk memiliki pengetahuan tentang

fenomena alam dan budaya yang ada, namun mereka tidak memiliki kemampuan

secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya atau terlibat

langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasiskan alam dan edukatif.
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3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Moleong (2009:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif

ialah kata-kata, dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti

dokumen dan lain-lain.

Dari pendapat di atas, jenis dan sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kata-kata dan pendapat

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai

merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat tertulis atau melalui

perekaman video/audio tapes,pengambilan foto,atau film. Dalam penelitian ini

kata-kata dan pendapat berasal dari pelaku ekonomi yang berada di Obyek

Wisata Jatim Park 2. Jumlah nara sumber tergantung dari hasil wawancara,

sehingga jika dirasa cukup dan memenuhi ataupun ada jawaban yang diulang

maka tidak memerlukan wawancara lagi.

2. Sumber tertulis

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber

tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip,

dokumen pribadi, dan dokumen resmi film Moleong (2009:159). Sumber tertulis

yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang berisi kajian

dan teori tentang penelitian yang dilakukan. Selain itu berasal dari jurnal maupun

artikel yang diunduh dari sumber internet.

3. Foto

Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering

digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis

secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan,yaitu foto yang

dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri Moleong

(2009:160). Foto-foto yang digunakan sebagai sumber merupakan foto-foto
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obyek penelitian dan foto-foto dari nara sumber. Foto-foto ini dapat digunakan

sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan dan tidak direkayasa.

4. Data Statistik

Penggunaan data statistik merupakan sumber data tambahan. Karena data

statistik membantu peneliti mempelajari komposisi distribusi penduduk dilihat dari

segi usia, jenis kelamin, agama dan kepercayaan, mata pencaharian, tingkat

kehidupan sosial ekonomi, pendidikan dan lain semacamnya Moleong

(2009:163).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Pengamatan atau observasi

Melalui pengamatan atau observasi dikenali berbagai rupa kejadian,

peristiwa, keadaan, tindakan yang mempola dari hari ke hari di tengah

masyarakat. Dari situlah dikenali mana yang sangat lazim atau umum terjadi,

bagi siapa, kapan, di mana, dan sebagainya Bungin (2003:65). Pengamatan

dilakukan dengan mengamati keadaan di obyek penelitian. Dari pengamatan

tersebut, akan berlanjut untuk mengamati pelaku ekonomi yang berada di obyek

penelitian. Menurut Bungin (2006:83) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam

pengamatan atau observasi antara lain: Ruang, Pelaku, Kegiatan, Benda atau

alat, Waktu, Peristiwa, Tujuan,  dan Perasaan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara menggali apa yang tersembunyi dari sanubari

seseorang guna memperoleh informasi yang selengkap mungkin oleh karena itu

peneliti perlu memerankan diri selaku instrumen utama Bungin (2003:67).

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan

tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian
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itu merupakan suatu pembantu utama dalam metode observasi (pengamatan).

Oleh karena itu kekosongan data yang tidak dapat dicatat dari observasi harus

diisi dengan data yang didapat dari wawancara Bungin (2006:88). Proses

wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada nara sumber yang merupakan

pelaku ekonomi yang ada di obyek penelitian. Selain itu, narasumber juga

berasal dari nara sumber yang dapat membantu dalam penyelesaian penelitian

ini. Nara sumber ini misalnya tokoh masyarakat, pihak pemerintah, pengelola

yang terkait dan penduduk yang terlibat dalam kegiatan perekonomian di obyek

penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif dikenal dua strategi analisis data yang sering

digunakan bersama-sama atau secara terpisah menurut Bungin (2003:87) yaitu

model strategi analisis deskriptif kualitatif dan model strategi analisis verifkatif

kualitatif. Kedua model tersebut memberi gambaran bagaimana alur logika

analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberikan masukan terhadap

bagaimana teknik analisis data kualitatif digunakan.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model

Content Analysis, yang mencakup kegiatan klarifikasi lambang-lambang yang

dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria-kriteria dalam klarifikasi, dan

menggunakan teknik analisis dalam memprediksikan. Adapun kegiatan yang

dijalankan dalam proses analisis ini meliputi : (1) menetapkan lambang-lambang

tertentu, (2) klasifikasi data berdasarkan lambang/simbol dan, (3) melakukan

prediksi atas data Bungin (2003:85).
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3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan

Ada beberapa kemungkinan cara yang dapat digunakan untuk menentukan

legitimasi atau validitas hasil penelitian. Salah satunya adalah dengan cara

triangulasi Bungin (2003:202). Triangulasi ini merupakan teknik yang didasari

pola pikir fenomologi yang bersifat multiperspektif. Artinya, untuk menarik suatu

kesimpulan diperlukan tidak hanya satu cara pandang saja.

Terdapat tiga (3) macam triangulasi, yaitu:

1. Teori, yaitu penggunaan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas

permasalahan yang dikaji

2. Metode, yaitu penggunaan berbagai metode dalam penelitian

3. Data, yaitu pengambilan data dari berbagai kasus.


