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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian pada dasarnya digunakan untuk mempermudah proses 

kegiatan penelitian. Menurut Nursalam (dalam Kuntjojo, 2009 hlm 39) desain 

penelitian pada hakikatnya merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun 

peneliti. 

B. Pendekatan Geografi yang Digunakan 

Geografi merupakan ilmu yang mengkaji gejala-gejala alam baik di dalam 

bumi maupun di permukaan bumi termasuk manusia didalamnya. Sebagai ilmu 

yang mengkaji mengenai kondisi alam, manusia, serta interaksi antara keduanya, 

geografi mempunyai peran yang cukup penting dalam pengembangan pariwisata. 

Suatu daerah wisata pastinya memiliki potensi dan unsur-unsur geografi yang 

berbeda. 

Dalam penelitian ini, pendekatan geografi yang digunakan yaitu pendekatan 

keruangan. Dimana dalam pendekatan keruangan ini terdapat prinsip-prinsip 

geografi diantaranya penyebaran, prinsip interelasi, dan rinsip deskriftif. 

C. Metode Penelitian 

Dalam sebuah penelitian diperlukan suatu metode untuk memudahkan peneliti 

dalam memecahkan masalah penelitian. (Tika, 2005 hlm. 25) menyatakan bahwa 

metode penelitian prosedur atau cara yang ditempuh untuk melakukan suatu 

kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguju 

kebenaran suatu pengetahuan atau masalah gunamencari pemecahan terhadap 

masalah tersebut. 

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini, maka  Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kuantitatif. Dimana penelitian kuantitatif menurut Burhanuddin adalah penelitian 

yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran 
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terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap 

kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, grafik, tabel, 

atau tampilan lainnya. Dengan tujuan penelitian deskriptif dan bentuk serta 

pelaksanaannya dengan metode Survei. 

 

D. Variabel Penelitian 

Arikunto (2006, hlm.118) mendefinisikan variabel sebagai suatu objek 

penelitian, atau apa ang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Selain itu, variabel 

penelitian dapat didefinisikan segala sesuatu yang dapat mengelompokan objek 

pengamatan atau penelitian ke dalam dua kelompok atau lebih (Budiyono, 2003 

hlm.27). Sedangkan Nazir (2005, hlm. 123) menyatakan bahwa variabel adalah 

konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. 

Tabel 3.1. Variabel Penelitian 

Variabel Bebas (X) Variabel Terikat (Y) 

1. Pengembangan Agrowisata 

 Aktivitas wisata 

 Motivasi wisata 

 Jumlah kunjungan wisatawan 

 Kepuasan 

 Sikap masyarakat 

 Promosi  

2. Sarana dan Prasarana Pariwisata 

 Akomodasi  

 Transportasi 

 Fasilitas 

3. Kendala Pengembangan 

Agroekowisata 

 Aksesibilitas  

 

Pengembangan Desa 

1. Kondisi sosial 

 Pendidikan 

 Mata Pencaharian 

 Pendapatan 

2. Kondisi Fisik 

 Penggunaan Lahan 

 Hidrologi 

 Tanah 

 Iklim 

 

Sumber : Hasil analisis 

Berdasarkan pernyataan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat 

diartikan bahwa yang dimaksud dengan variabel penelitian yaitu obyek penelitian 

yang memiliki bermacam-macam nilai. Dalam penelitian ini, variabel yang 
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digunakan adalah variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel 3.1 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Wardiyanta (2006, hlm.19) menyatakan bahwa populasi adalah jumlah 

keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.. Sedangkan populasi 

menurut Tika (2005, hlm.24) adalah himpunan individu atau objek yang banyak 

terbatas dan tidak terbatas. Himpunan individu atau objek yang dapat diketahui 

atau diukur dengan jelas jumlah maupun batasnya. Berdasatkan pengertian-

pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa populasi merupakan jumlah 

keseluruhan individu atau objek yang akan diteliti. 

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Ibun 

Kabupaten Bandung Tahun 2013 

Desa / Kelurahan 
   Penduduk 

Total 
Laki-laki Perempuan 

Neglasari  2.278 2.236 4.514 

Dukuh  3.771 3.722 7.293 

Ibun  3.956 3.808 7.764 

Laksana  3.921 3.716 7.637 

Mekarwangi  3.863 3.846 7.709 

Sudi  3.094 3.176 6.270 

Cibeet  3.443 3.210 6.653 

Pangguh  4.890 4.846 9.736 

Karyalaksana  3.560 3.335 6.895 

Lampegan  3.764 3.496 7.260 

Talun  3.412 3.034 7.260 

Tanggulun  1.872 1.838 3.710 

Jumlah 41.824 40.263 82.087 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Populasi Wilayah dalam penelitian ini  meliputi wilayah administratif Desa 

Laksana  Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. 
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b. Populasi Penduduk yang tercantum dalam administratif Desa Laksana 

Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung. Jumlah keseluruhan Penduduk Desa 

Laksana (Menurut Badan Pusat Statistik Kab. Bandung) pada tahun 2013 

yaitu berjumlah 7.637 jiwa. 

2. Sampel 

Menurut Tika (2005, hlm.6) Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi 

yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili suatu populasi. 

Keuntungan dalam menggunakan sampel penelitian ini terutama untuk 

memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data sehingga penelitian yang 

dilakukan nantinya bisa lebih efektif. 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil dua jenis sampel yakni sampel 

wilayah dan sampel Penduduk 

a. Sampel wilayah 

Sampel wilayah pada penelitian ini meliputi seluruh wilayah administratif 

Desa Laksana Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung. 

b. Sampel penduduk 

Adapun untuk menentukan banyaknya sampel manusia dari sampel wilayah 

penulis menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Dixon dan B.Leach dalam 

Tika (2005, hlm.25) dengan rumus sebagai berikut: 

1) Menentukan Jumlah Sampel (n) 

  [
   

 
] 

Keterangan : 

N : Jumlah Sampel 

V  : Variabel yang diperoleh dengan rumus diatas 

C : Convidence limit atau batas kepercayaan (10) 

Z  : Convidence level atau tingkat kepercayaan 95% dari dalam       table 

z hasilnya (1,96) 

  [
          

  
]
 

 

 = [9,76276]
2  

           = 95,31 (95 dibulatkan) 
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2) Menentukan Persentase Karakteristik (P) 

  
                      

               
        

  
    

    
          

=  41,24 % 

3) Menentukan variabilitas (V) 

V =√        

V =√                  

V = 49,81 

4) Koreksi sampel 

   
 

  
 
 

 

Keterangan : 

n’ : Jumlah sampel yang dikoreksi 

n : Jumlah sampel yang dihitung dalam rumus sebelumnya 

N : Jumlah populasi (Kepala Keluarga) 

      
  

  
  

    

 

   
  

       
 

n’ = 92,32  dibulatkan menjadi 92 KK  

 

Berdasarkan data jumlah penduduk Desa Laksana Kec. Ibun pada tahun 2013 

yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung berjumlah 7.637 jiwa, 

dengan menggunakan rumus Dixon dan B. Leach serta memperhitungkan 

presentase karakteristik, variabilitas, dan koreksi sampel, maka didapatkan jumlah 

sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 92 orang KK untuk  responden 

penduduk. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memenuhi data yang diperlukan dalam penelitian, tentu memerlukan 

data-data yang sesuai. Untuk itu, dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu data primer dan 

data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang bisa langsung dikumpulkan atau didapatkan 

langsung di lapangan oleh peneliti atau dapat disebut juga sebagai data asli. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan data primer berupa observasi lapangan dan 

wawancara. 

a. Observasi Lapangan 

Observasi lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang terutama dalam 

penelitian geografi” (Sumaatmadja, 1981, hlm. 105). Teknik ini dilakukan untuk 

mendapatkan data mengenai keadaan secara umum seperti kondisi fisik dan sosial 

yang ada di Desa Laksana. 

b. Wawancara 

Menurut Tika (2005, hlm.49) wawancara merupakan metode pengumpulan data 

dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada 

tujuan penelitian. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara tanya 

jawab yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden 

sehingga dapat melengkapi data yang telah ada mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan pariwisata di lokasi penelitian. 

c. Kuisioner 

Menurut Sugiyono (2009, hlm.142) menyatakan bahwa “kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.” 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien karena bisa digunakan 

dalam jumlah responden yang cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. 
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2. Data Sekunder 

Berbeda dengan data primer yang didapat langsung dari lapangan oleh 

peneliti, data sekunder biasanya didapatkan oleh peneliti dari buku-buku, jurnal, 

atau catatan-catatan terdahulu yang berada di instansi atau lembaga-lembaga 

terkait. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer berupa studi 

literatur dan dokumentasi. 

a. Studi Literatur 

Studi literatur dalam penelitian ini yaitu segala sesuatu bentuk teori-teori  

yang mendukung. Dalam kajian pustaka atau kajian teoritis yang dapat menjadi 

landasan atau pegangan yang menjadikan kekuatan dalam penelitian ini. 

b. Dokumentasi  

Dalam pengumpulan data dari studi dokumentasi ini yang dilakukan peneliti 

adalah mencari data-data yang diperlukan dalam penelitian, seperti dari dokumen 

atau arsip yang terdapat di lembaga atau instansi resmi mengenai rumusan 

masalah dan tujuan yang diteliti. 

G. Alat dan Bahan Pengumpulan Data 

Untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data, setiap peneliti 

diharuskan memiliki alat dan bahan dalam melakukan pengumpulan data. Adapun 

alat dan bahan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kamera, digunakan untuk mengambil gambar objek-objek yang diperlukan 

dalam penelitian, 

2. Pedoman wawancara, digunakan sebagai panduan dalam melakukan wawancara 

kepada responden 

3. Kuisioner, digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan daftar 

pertanyaan kepada responden tentang objek yang diteliti 

4. Cheklis lapangan, digunakan untuk mengecek kondisi atraksi wisata alam, 

fasilitas, dan aksesibilitas pariwisata 

5. Peta Rupa Bumi Indonesia lembar 1208-641 Samarang dan lembar 1208-643 

Majalaya 
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H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. 

Analisis data yaitu suatu teknik yang digunaka untuk menganalisis yang telah 

terhimpun sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Analisis data adalah proses 

menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data dapat diartikan sebagai 

menggolongkannya dalam pola, tema, atau kategori. Sedangkan tafsiran dapat 

diartikan menelaskan pola atau kategori tersebut sehingga didapatkan hubungan 

(Nasution, 2002 hlm. 126) 

1. Analisis Prsentase 

Digunakannya analisis presentase dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kecenderunganjawaban responden serta fenomena-fenomena di 

lapangan. Analisis presentase ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

penelitian tentang kendala pengembangan serta sarana dan prasarana yang 

mendukung dalam pengembangan wisata di daerah penelitian. Adapun rumus 

presentase yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

  
 

 
 x 100% 

Keterangan:  

P:  besar presentase 

f: frekuensi tiap jawaban responden 

n : jumlah kesekuruhan responden 

100% : bilangan konstant

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Presentase 

Presentase Kriteria 

0 % Tidak ada/Tidak ada seorang pun 

1 % - 24 % Sebagian kecil 

25 % - 49 % Kurang dari setegahnya 

50 % Setengahnya 

51 % - 74 % Lebih dari setengahnya 

75 % - 99 % Sebagian besar 

100 % Seluruhnya 

Sumber : Arikunto, 2006 hlm 47 
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Setelah didapatkan hasil perhitungan, maka hasil perhitungan tersebut 

diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Adapun klasifikasi kategori hasil 

perhitungan dapat dilihat pada tabel 3.3 

 

I. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan tahapan-tahapan dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini ada tiga tahapan penelitian, diantaranya tahapan pra penelitian, 

tahapan penelitian, dan tahapan pasca penelitian. 

1. Tahapan Persiapan 

Dalam tahapan ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang 

diperlukan dalam proses kegiatan penelitian, seperti mengidentifikasi data apa 

saja yang diperlukan, dan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan 

objek kajian penelitian. Setelah teridentifikasi data yang diperlukan serta, 

dilakukan proses penyusunan teknis pelaksanaan dalam pengumpulan data 

tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu wawancara, penyebaran kuisioner, serta observasi langsung. 

2. Tahap pengumpulan data 

Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan data primer yaitu data yang 

diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, menyebar kuisioner 

kepada responden yang telah dipersiapkan sebelumnya. selain itu, peneliti 

menggunakan teknik wawancara kepada pihak-pihak terkait guna 

mendapatkan data sekunder yang dapat mendukung dalam penelitian ini. 

3. Tahap analisis data 

Tahap analisis ini peneliti menggunakan teknik analisis presentase guna 

mengetahui kecenderungan jawaban responden, serta analisis statistik regresi 

linear sederhana. 


