
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

1.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Penelitian Kualititatif menekankan pada persepsi-persepsi dan pengalaman-

pengalaman partisipan, dengan cara-cara mereka memaknai hidup, penelitian ini 

berusaha memahami tidak hanya satu, tetapi banyak realitas1. Penelitian ini 

berfokus pada proses-proses yang terjadi atau hasil dari outcome. Maka dari itu, 

penelitian ini berpegangan pada hasil yang terjadi di lapangan sesuai fakta yang 

terjadi. 

Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang memberikan gejala-

gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat tentang 

sifat populasi atau daerah-daerah tertentu.
2
 Penelitian ini termasuk ke dalam 

kategori penelitian deskriptif karena pada penelitian ini akan menggambarkan 

tentang analisis strategi pengembangan pada ekowisata Taman Wisata 

StudiLingkungan (TWSL) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Probolinggo. 
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1.2 Jenis Data 

Pada sumber data kualitatif lebih bersifat memahami bagaimana fenomena 

atau gejala sosial yang ditemukan peneliti. Sumber data peneliti ini merupakan 

subyek darimana data itu dapat diperoleh oleh peneliti. Adapun jenis data yang 

akan di analisis yakni data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data ini diperoleh peneliti secara langsung, seperti data hasil wawancara 

dengan informan. Data primer sendiri merupakan data yang di peroleh dari 

informasi yang dikumpulkan dan didapatkan langsung dari subyek peneliti dengan 

menggunakan alat ukur atau pengambilan data langsung.
3
 Data primer dapat 

diambil langsung melalui proses observasi dan wawancara dengan para informan 

atau narasumber yang mampu memamparkan kondisi yang berkaitan dengan 

pengembangan ekowisata Taman Wisata StudiLingkungan (TWSL) yang 

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo beserta faktor 

pendukung dan faktor penghambat dalam proses pengembangan. 

b. Data Sekunder 

Data ini diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti catatan 

atau dokumentasi instansi terkait, laporan pemerintah, data yang didapatkan 

melalui media massa dan sebagainya. Data seperti ini dapat dijadikan sebagai data 

pelengkap dari data primer dan di harapkan mampu menjadi pendukung data yang 

sudah di dapatkan melalui penelitian ini seperti data profil Lingkungan Hidup 

Kota Probolinggo, internet, dan dokumen pendukung lainnya yang tentunya 
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berkaitan dengan pengembangan pariwisata Taman Wisata Studi Lingkungan 

(TWSL) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo beserta 

faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pengembangan. 

1.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian sangat berguna bagi peneliti karena mempermudah dalam 

membuat keputusan yang tepat yaitu tentang data mana yang diperlukan ataupun 

data mana yang tidak diperlukan dalam penelitian ini. Dengan demikian secara 

sederhana dapat disimpulkan bahwa adanya fokus penelitian dapat mempermudah 

peneliti dalam mengambil data serta mengolahnya hingga menjadi kesimpulan. 

Sehubungan dengan masalah yang diteliti, maka yang menjadi fokus penelitian ini 

adalah: 

a. Pengembangan ekowisata berbasis sustainable development pada 

ekowisata Taman Wisata Studi Lingkungan. 

b. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan pariwisata 

berbasis sustainable development pada ekowisata Taman Wisata Studi 

Lingkungan. 

 

1.4 Lokasi dan Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Probolinggo, lebih tepatnya di Kantor 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Selain itu, peneliti juga terjun 

langsung ke ekowisata Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL). Hal ini 

dikarenakan sesuai pokok masalah yang peneliti bahas yaitu mengenai 



pengembangan wisata Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) yang dilakukan 

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Maka dari itu objek dari 

penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo selaku pengelola 

sektor pariwisata beserta objek pariwisata Taman Wisata Studi Lingkungan 

(TWSL). 

1.5 Teknik Penentuan Informan 

Informan merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan mengenai 

suatu masalah serta ikut dalam memberikan informasi penting kepada orang-

orang yang membutuhkan informasi untuk diteliti. Pada penelitian ini, pemilihan 

informan sebagai pemberi informasi mengenai persoalan yang sedang diteliti 

yaitu berdasarkan pada subjek yang menguasai persoalan, memiliki data-data 

yang mendukung, dan bersedia untuk memberikan informasi secara detail dan 

akurat. Pada penelitian ini informan yang dipilih adalah pejabat/aparat Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dan pengurus wisata Taman Wisata Studi 

Lingkungan (TWSL).  

Pada metode penelitian kualitatif, jumlah informan tidak menjadi masalah. 

Namun, dapat tergantung dari tepat atau tidaknya dalam melakukan pemilihan 

informan serta berbagai fenomena sosial dalam permasalahan yang sedang diteliti. 

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu peneliti  dapat 

menentukan dan/atau memilih informan yang memiliki karakteristik tertentu 

sesuai dengan fenomena yang diteliti
4
. Pada teknik ini, jumlah informan yang 
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akan menjadi narasumbernya akan bertambah hingga terpenuhinya informasi yang 

dibutuhkan. 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
5
 Dalam 

penelitian kualitatif sumber data berada dalam situasi yang wajar (natural setting), 

tidak dimanipulasi oleh data dan tidak dibuat-buat sebagai kelompok eksperimen.
6
 

Penelitian kualitatif adalah sebagai setiap penelitian dimana peneliti mencurahkan 

kemampuan sebagai pewawancara atau pengamat yang empatis untuk 

mengumpulkan data yang unik tentang permasalahan yang ditelitinya.
7
 Peneliti 

melakukan tiga langkah dalam proses pengumpulan data antara lain melakukan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tiga hal ini dianggap penting dan tepat 

oleh peneliti dalam proses pengumpulan data. 

1.6.1 Observasi 

 Metode observasi menjadi amat penting dalam tradisi penelitian kualitatif. 

Melalui observasi itulah dikenali beberapa rupa kejadian, peristiwa, keadaan, 

tindakan yang mempola dari hari ke hari di tengah masyarakat. Kegiatan 

observasi tersebut tidak hanya dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang 
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terlihat, tetapi juga terhadap yang terdengar. Malah sejumlah suasana yang 

terasakan (tertangkap oleh indera perasaan).
8
 

 Dalam proses pengumpulan data melalui observasi dapat dilakukan oleh 

peneliti dengan secara langsung ikut terlibat dalam proses yang sedang dialami 

subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti tidak boleh terlihat sangat menonjol dan 

mengganggu situasi di lapangan yang sedang berlangsung. Jadi pada intinya pada 

observasi tersebut, secara tidak langsung peneliti menjadi bagian dari kegiatan 

yang sedang berlangsung di lapangan.  Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

menyesuaikan dengan obyek penelitian dan berlandaskan teori dan pengetahuan 

yang dimiliki oleh peneliti. 

 Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi terhadap subjek, 

perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal 

yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil 

wawancara. Observasi dilakukan peneliti dengan cara terjun langsung ke destinasi 

wisata bangunan bersejarah dan wisata buatan, dengan mengamati keadaan yang 

ada. 

1.6.2 Wawancara 

Salah satu teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data 

adalah wawancara. Menurut Gorden dalam buku metodologi penelitian kualitatif 

oleh Haris Herdiansyah wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang 

salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu 
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tujuan tertentu.
9
 Adapula definisi lain mengenai wawancara yakni sebuah metode 

pengumpulan data dengan menggunakan kontak atau hubungan pribadi antara 

pewawancara dengan responden.
10

 Berkaitan dengan ini, peneliti berusaha 

melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber dengan harapan bisa 

memperoleh informasi sejelas-jelasnya dan sedetail-detailnya.  

Pada wawancara, terdapat dua pihak yang berbeda kedudukan yaitu pihak 

interviewer atau penanya dan juga interviewee atau informan. Pihak interviewer 

nantinya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan, meminta 

klarifikasi, mencatat atau merekam jawaban, dan kemudian berusaha membuat 

kesimpulan. Disisi lain, interviewee diharapkan mau menjawab semua pertanyaan 

sekaligus memberikan penjelasan yang benar perihal pertanyaan yang diajukan. 

Oleh karena itu diupayakan agar interviewer dan interviewee dapat bekerja sama 

dengan baik sehingga nantinya diperoleh informasi yang tepat dan jelas.  

Wawancara dapat dikategorikan menjadi beberapa tipe, diantaranya adalah 

wawancara tidak terpimpin, wawancara terpimpin, wawancara bebas 

terpimpin.
11

Pertama, wawancara tidak terpimpin adalah wawancara yang 

dilakukan tanpa interview guide. Artinya wawancara yang dilakukan oleh penanya 

tidak terstruktur ataupun sistematis. Selain itu pertanyaan yang ditanyakan sering 

tidak jelas arahnya karena tidak menggunakan interview guide. Namun, tipe 
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wawancara ini memiliki keuntungan yaitu penanya bisa mendapatkan banyak 

informasi diluar tema yang sedang diteliti.  

Kedua, wawancara terpimpin adalah sebuah wawancara yang dilakukan 

dengan mempersiapkan pedoman pertanyaan yang membutuhkan informasi sesuai 

dengan topik yang sedang diteliti. Dalam wawancara terpimpin merupakan tipe 

yang sangat tegas karena semua yang dibutuhkan harus dipersiapkan dengan 

matang. Ketiga, wawancara bebas terpimpin adalah gabungan dari wawancara 

tidak terpimpin dan wawancara terpimpin. Pada saat proses wawancara 

berlangsung, peneliti harus membawa pedoman pertanyaan akan tetapi peneliti 

juga boleh menanyakan mengenai persoalan diluar pedoman pertanyaan tersebut. 

Dalam tipe ini peneliti dapat bertanya untuk mendapatkan informasi yang lebih 

lengkap dan jelas. Dari ketiga tipe wawancara dapat dilihat yang membedakan 

ketiganya yaitu terletak pada pengajuan pertanyaan yang diberikan kepada 

narasumber.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tipe wawancara bebas 

terpimpin. Hal itu dimaksud agar dapat memperoleh informasi yang lengkap dan 

detail. Selain itu, peneliti menggunakan teknik purposive dalam menentukan 

narasumber pada saat wawancara. Pada teknik ini, narasumber yang diwawancara 

merupakan orang-orang yang mengetahui informasi mengenai topik yang sedang 

diteliti. Sehingga dapat memberikan informasi terkait topik yang sedang diteliti 

tersebut. Kegiatan wawancara diawali dengan menetukan narasumber kemudian 

berupaya untuk menemuinya untuk melakukan wawancara secara langsung. 



Sebelumnya, peneliti memenuhi syarat administrasi yang berlaku pada instansi 

terkait untuk dapat menemui narasumber.  

Tabel 3.1 Daftar Informan 

No.  Nama  Jabatan  

1. Muhammad 

Hanan,S.PSi.,MM 

Kepala UPT. IPLH 

2. Yuda Kasubag. TU Taman Wisata Studi 

Lingkungan tahun 2017 

3. Evi Lisha A,A.Md Bagian Administrasi KeuanganTaman 

Wisata Studi Lingkungan (TWSL) 

4. Endang Novi Artitik, S. Sos, 

MM 

Seksi Destinasi Pariwisata  

5. Usnan Juru Parkir Taman Wisata Studi 

Lingkungan TWSL 

6. Roby  Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha 

Mikro 

7. Erma  Kasi. Pengembangan Organisasi dan 

Menejemen 

8. Budi  Staff Bidang Retribusi 

9. Sri Wartini Pengunjung wisata Taman Wisata Studi 

Lingkungan (TWSL) 

10. Sofi  Pengunjung wisata Taman Wisata Studi 

Lingkungan (TWSL) 

11. Adi  Pengunjung wisata Taman Wisata Studi 

Lingkungan (TWSL) 

12. Ida  Pengunjung wisata Taman Wisata Studi 

Lingkungan (TWSL) 

13. Yayuk  Pengunjung wisata Taman Wisata Studi 

Lingkungan (TWSL) 

14. Yuli  Pedagang di sekitar Taman Wisata Studi 

Lingkungan (TWSL) 

15. Endang  Pedagang di sekitar Taman Wisata Studi 

Lingkungan (TWSL) 

16. Tri  Pedagang di sekitar Taman Wisata Studi 

Lingkungan (TWSL) 

17. Saturi  Petani  

18. Holili Petani  

19. Samat  Petani  

20 Name  Petani  

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2017. 



Penentuan informan yang dilakukan peneliti didasarkan pada fakta bahwa 

ada keterkaitan antara informan dengan fokus permasalahan yang sedang peneliti 

teliti. Kepala UPT.IPLH, Kasubag. Tata Usaha TWSL, Bagian administrasi 

keuangan selaku pengelola Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) yang 

memiliki peran dalam upaya merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi 

strategi pengembangan wisata yang dilaksanakan oleh para implementor. Peneliti 

melakukan wawancara dengan Seksi Destinasi Pariwisata yang memiliki peran 

dalam upaya pengembangan pariwisata di Kota Probolinggo. Peneliti juga 

melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Usaha Mikro, Kasi. Pengembangan 

Organisasi dan Menejemen, dan Staff Bidang Retribusi yang memiliki peran 

dalam upaya pengolahan kios-kios pedagang disekitar TWSL. Selain itu, peneliti 

melakukan wawancara dengan pengunjung TWSL perihal keadaan yang ada di 

tempat wisata terkait, dan para pelaku usaha di sekitar ekowisata TWSL. 

Kemudian, melakukan wawancara dengan petani yang tinggal di sekitar TWSL.  

1.6.3 Dokumentasi 

Pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini 

merupakan cara untuk dapat mengumpulkan data melalui dokumen berupa buku-

buku tentang pendapat, hukum-hukum, serta arsip-arsip yang berhubungan 

dengan masalah penyelidikan.
12

 Dokumen digunakan sebagai sumber data 

tambahan untuk mendukung data yang diperoleh dilapangan serta untuk mencapai 
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sebuah kesimpulan. Dokumen yang dimaksud antara lain buku-buku yang 

menyangkut pendapat, dasar hukum, arsip-arsip penting, dll. 

1.7 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif  yang diajukan 

oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Model tersebut terdiri dari tiga kegiatan yaitu 

kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Gambaran model 

interaktif oleh Miles dan Huberman ini adalah sebagai berikut:
13

 

1) Kondensasi Data 

Kondensasi data merupakan penyederhanaan, pemilihan, pengabstrakkan, 

dan atau perubahaan data yang mendekati pada seluruh catatan di lapangan 

baik bersifat tertulis, hasil wawancara, serta dokumen penting lainnya. 

2) Penyajian Data 

Penyajian data merupakan kegiatan menyatukan berbagai informasi yang 

dapat menjadi kesimpulan serta aksi. Penyajian ini mampu membantu 

untuk memahami hal apa saja yang terjadi serta apa yang harus dilakukan 

berdasarkan pemahaman yang didapat dari data yang telah diambil. 

3) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam penarikan arti data 

yang sudah disusun. Langkah ini dilakukan sejauh pemahaman peneliti 

serta interprestasi yang dibuatnya. Berbagai cara dapat dilakukan antara 

lain pencatatan pada pola dan tema sama, pengelompokan, dan pencarian 
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berbagai kasus negatif atau menyimpang dari kebiasaan di dalam 

masyarakat. 


