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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

Pada penelitian ini jenis metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

eksploratife. Mabrudy (2013) menyebutkan deskriptif eksploratif memiliki tujuan 

untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena, dalam hal ini penulis ini 

melihat dalam lima tahun terakhir (2015-2019) artikel penelitian dengan topik 

sustainable tourism membahas tema apa saja. Pendekatan kualitatif serta 

menggunakan metode bibliometrik digunakan untuk mengkaji tema, metode 

bibliometrik sendiri menururt Smith dalam (Harsan, 2008) memiliki tujuan untuk 

mengukur penyebaran hasil penelitian dalam suatu literature. Maka dari itu penulis 

menggunakan metode bibliometrik analisis kata kunci untuk mengetahui tema 

penelitian apa saja yang dibahasa pada tiga jurnal teratas tersebut, sehingga dapat 

melihat topik sustainable tourism saat ini pembahasan atau tema apa yang banyak 

dibahas dalam lima tahun terakhir (2015-2019) dalan tiga jurnal teratas topik 

sustainable tourism terdiri dari Journal of Sustainable Tourism, Sustainability, dan 

Tourism Management. 

Dengan penggunaan metode bibliometrik analisi kata kuci berupa tema apa 

yang banyak digunakan untuk topik sustainable tourism, menghasilkan tema yang 

paling banyak digunkan ataupun yang sedikit digunakan dalam penelitian. Selain 

itu menganalisis penggunaan metode penelitian triangulasi pada aartikel yang telah 

dipilih berdasarkan matrik yang telah ditentukan seperti waktu penerbitan, 3 jurnal 

teratas pariwisata berkelanjutan, dan artikel jurnal yang paling berkaitan dengan 

pariwisata berkelanjutan.  

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan kajian bibliometrik analisis kata kunci 

untuk menghasilkan data terkait penelitian, kajian yang dimaksud dalam penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui tema penelitian pada artikel dan penggunaan 

metode triangulasi. Berdasarkan hal tersebut subjek pada penelitian ini adalah 

jurnal artikel atau karya ilmiah. Seperti makalah penelitian dan konseptual yang 
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telah dipublikasikan di Microsoft Academic dan dipilih berdasarkan matrik, 

menghasilkan tiga jurnal teratas pariwisata berkelanjutan yang terdiri dari Journal 

of Sustainable Tourism, Sustainability, dan Tourism Management dalam lima tahun 

2015-2019.  

Sedangkan objek pada penelitian ini adalah tema penelitian pada tiap artikel, 

yang akan dikelompokan berdasarkan tema penelitian yang sama. Objek 

selanjutnya penggunaan metode triangulasi berdasarkan tema penelitian, hal ini 

dilakukan untuk melihat penggunaan triangulasi pada masing-masing penelitian.  

C. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, data 

ini merupakan karakteristik dari suatu variabel yang nilai-nilainya dinyatakan 

dalam bentuk paragraf. Dengan menggunakan metode deskriptif eksploratif guna 

melihat tema keberlanjutan pada artikel apa yang paling banyak dibahas dalam lima 

tahun terakhir, dan juga melihat penggunaan metode triangulasi berdasarkan tema 

artikel. 

Sumber data pada suatu penelitian adalah subjek dari mana sebuah data 

diperoleh dan cara apa yang digunakan untuk memperoleh data tersebut (Barlian, 

2016). Dan pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder berupa 

artikel yang diperoleh dari Microsoft Academic (academic.microsoft.com). 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini penulis akan membutuhkan data yaitu artikel penelitian 

termasuk juga makalah konseptual, makalah dengan penelitian sekunder, makalah 

diskusi. Karya ilmiah yang dipilih merupakna artikel yang paling banyak dikutip di 

jurnal, yang terdiri dari tiga jurnal pariwisata berkelanjutan yang paling 

berpengaruh terhadap topik pariwisata berkelanjutan dalam lima tahun 2015-2019, 

jurnal tersebut diterbitkan dari Journal of Sustainable Tourism, Sustainability, 

Tourism Management.  

Artikel didapatkan dari tiga jurnal teratas topik sustainable tourism, 

merupakan data yang didapatkan dari Microsoft Academik setelah mengatur matrik 

seperti tahun penerbitan artikel dari 2015-2019 dan artikel yang paling berkaitan 

dengan topik sustainable tourism. Pada peringkat pertama Journal of Sustainable 

Tourism, kedua Sustainability, dan peringkat ketiga Tourism Management. Dari 
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ketiga jurnal dengan topik sustainable tourism, artikel ilimiah dipilih berdasarkan 

urutan jurnal yang paling berkaitan dengan topik. dan selanjutnya berdasarkan kata 

kunci sustainable tourism yang berada pada judul atau abstrak.  

Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam memperoleh data: 

1. Pada pengumpulan data dibutuhkan instrumen, dalam penelitian ini 

penulis menggunakan media elektronik; 

2. Media elektronik yang digunakan berupa website 

academic.microsoft.com dengan mengatur beberapa matrik seperti 

tahun, topik sustainable tourism, tiga teratas jurnal pariwisata 

berkelanjutan, dan artikel yang paling berkaitan dengan topik;  

3. Mengumpulkan artikel yang telah dipilih berdasarkan matrik dan yang 

paling bnayak dikutip;  

4. Menemukan tema artikel dengan mengkaji bagian abstrak atau 

perkenalan; 

5. Mengelompokan berdasarkan tema penelitian yang sama; 

6. Memeriksa bagian metodologi pada artikel dengan menemukan kata 

seperti “kuesioner”, “wawancara”, “deret waktu”, “metode campuran’, 

“survei”, “triangulasi”, “pengumpulan data”; 

7. Memasukan data ke spreadsheet berdasarkan metode pengumpulan data 

yang digunakan pada tiap artikel. 

Selanjutnya hasil yang diperoleh dimasukan ke dalam spreadsheet, berikut 

contoh tabel yang digunakan dalam pengumpulan dan pembahasan hasil data. 

E. Teknik Analisis Data  

Analisis data pada penelitian dilakukan untuk menjawab permasalahan 

penelitian dengan menganalisis data relevan yang telah diperoleh. Dari data yang 

telah diperoleh dikumpulkan dalam bentuk tabel pada spreadsheet guna 

mempermudah dalam membacanya sehingga dapat diinterpretasikan dengan baik. 

 Tahapan awal yang dilakukan dalam menganalisis data deskriptif dengan 

mengkaji tema pada masing masing artikel, tema artikel dapat ditemukan pada 

bagian abstrak atau perkenalan, setelah menemukan tema penulis memasukan data 

ke spreadsheet yang terdapat kolom pembagi terdiri dari no; tahun; sub-tema; tema 

penelitian; peneliti; kategori tema. Setelah kajian pada spreadsheet data dimasukan 
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kedalam tabel rekapitulasi, yang terdiri dari no; tema penelitian; peneliti; 

persentase. Dari data tersebut, tiap tema dijelaskan dalam bentuk narasi. 

Pada tahap selanjutnya guna menghasilkan data penggunaan metode 

triangulasi, penulis menghitung jumlah artikel pada masing-masing jurnal. Pada 

tahapan ini berguna untuk menganalisis berapa artikel yang dihasilkan masing-

masing jurnal. Selanjutnya menganalisis penggunaan metode pada tiap artikel 

ilmiah, dalam hal ini penulis dapat melihat penggunaan metode apa saja yang 

digunakan pada artikel ilmiah dalam masing-masing jurnal dengan topik 

sustainable tourism dalam lima tahun terakhir. Setelah itu penulis memberikan 

tanda dalam bentuk warna yang berbeda berdasarkan penggunaan metode 

triangulasi, pada tahap akhir penulis mengkaji penggunaan metode triangulasi 

berdasarkan tema artikel yang telah dikelompokan. 

  


