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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. 

”Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau 

menggambarkan/melukiskan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti 

dengan sistematis, faktual dan akurat. Penelitian ini tidak selalu membutuhkan 

hipotesis, demikian pula dengan perlakuan atau manipulasi variabel-variabel 

penelitian. Banyaknya variabel yang diteliti dapat satu atu lebih (Kusmayadi dan 

Endar Sugiarto, 2000:29)”. 

 

 

Berdasarkan pengertiannya metode penelitian deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan, menceritakan atau mendeskripsikan tentang situasi atau kejadian-

kejadian di suatu tempat/wilayah yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh di 

lapangan baik berupa informasi langsung (data primer) maupun tidak langsung (data 

sekunder), tanpa menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis. Metode 

penelitian deskriptif ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan potensi wisata yang terdapat di Obyek Wisata Seminung Lumbok 

Resort Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. 

 

B. Subjek Penelitian 

 

Subjek penelitian ini adalah pengelola, masyarakat sekitar obyek wisata dan 

wisatawan yang berkunjung ke Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort. Metode 

pengambilan responden ditetapkan secara sample (quota sampling) yaitu metode 
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pengambilan sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu dengan jumlah atau quota 

yang diinginkan (Moh. Pabundu Tika, 2005:41). Berdasarkan pendapat tersebut, 

maka jumlah pengelola, masyarakat sekitar dan wisatawan yang berkunjung ke 

Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort ditetapkan 58 orang responden, dimana 

untuk mendapatkan informasi tentang potensi wisata yang terdapat di Obyek Wisata 

Seminung Lumbok Resort diperlukan informasi dari pengelola sebanyak 2 orang 

yang terdiri dari: 

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, 1 orang. 

2. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung 

Barat, sekaligus manajer obyek Wisata Seminung Lumbok Resort 1 orang. 

 

Sedangkan untuk melengkapi data penelitian ini dan untuk mengukur aksesibilitas 

diperlukan sumber informasi dari masyrakat sekitar obyek wisata sebanyak 16 orang 

yang terdiri dari: 

1. Lurah Kelurahan Lumbok, 1 orang 

2. Masyarakat sekitar Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort sebanyak 15 orang.  

3. Wisatawan yang berkunjung ke Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort 

sebanyak 50 orang. 

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

 

1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah sebagai segala sesuatu yang menjadi obyek penelitian, sering juga 

disebut sebagai variabel penelitian yang merupakan hal-hal yang menjadi obyek 

penelitian, yang ditatap dalam suatu kegiatan penelitian, yang menunjukkan variasi, 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Suharsimi Arikunto, 2006:10). 



 

 

30 

 

Dari pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa variabel penelitian adalah segala 

sesuatu yang dapat dijadikan obyek pengamatan baik yang bersifat fisik maupun 

sosial. Variabel dalam penelitian ini adalah Potensi Obyek Wisata Seminung Lumbok 

Resort Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012. 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel dalam dalam penelitian ini adalah potensi Obyek Wisata Seminung 

Lumbok Resort di Desa Lumbok Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat 

Tahun 2012, yaitu potensi wisata yang bersifat panorama alam, potensi yang 

bersifat sosial budaya dan potensi wisata yang bersifat bisnis/ekonomis, fasilitas 

wisata, dan aksesibilitas.  

 

a. Potensi Wisata yang Bersifat Panorama Alam 

 

Potensi wisata yang bersifat panorama alam adalah potensi wisata yang 

berhubungan dengan cagar alam, suaka alam, termasuk flora dan fauna dengan 

pemandangan luar biasa dan indah. potensi wisata yang bersifat panorama alam 

yang terdapat di Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort dapat di lihat dari 

beberapa indikator yaitu pemandangan alam Seminung Lumbok Resort, 

keindahan air Danau Ranau, air panas, suhu udara di Obyek Wisata Seminung 

Lumbok Resort dan Gunung Seminung.  

 

b. Potensi Wisata yang Bersifat Sosial dan Budaya. 

 

Potensi wisata yang bersifat sosial dan budaya yaitu potensi wisata yang 

berhubungan dengan nilai-nilai budaya tradisional atau modern yang berupa tari-
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tarian, hasil kerajinan tangan, dan produksi setempat serta arsitektur budaya asli 

Indonesia. potensi wisata yang bersifat sosial dan budaya yang terdapat di Obyek 

Wisata Seminung Lumbok Resort dapat dilihat dari indikator yaitu arsitektur 

bangunan adat lampung, dan bangunan tua. 

 

c. Potensi Wisata yang Bersifat Bisnis/Ekonomis 

 

Potensi wisata bersifat bisnis/ekonomis yaitu potensi wisata yang berhubungan 

dengan usaha perdagangan, diplomatik dan lain-lainnya. Potensi wisata yang 

bersifat bisnis/ekonomis yang terdapat di Obyek Wisata Seminung Lumbok 

Resort dapat dilihat dari indikator yaitu produksi kopi luwak.  

 

d. Fasilitas Wisata 

 

Fasilitas wisata yang dimaksud adalah tersedianya berbagai kebutuhan yang 

diperlukan pengunjung untuk kenyamanannya seperti tempat penginapan (hotel), 

warung makan, pondok tempat beristirahat, tempat ibadah, tempat rekreasi, kolam 

berenang, perahu. Ketersediaan fasilitas dapat diklasifikasikan menjadi: lengkap, 

kurang lengkap dan tidak lengkap. Dikatakan lengkap jika seluruh indikator tersebut 

tersedia dan dapat digunakan dengan baik, dikatakan kurang lengkap jika tersedia 

dengan keadaan yang kurang baik seperti bangunannya yang semi permanen dan sulit 

untuk digunakan, dikatakan tidak lengkap apabila tempat wisata ini tidak 

menyediakan fasilitas wisata. 
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e. Aksesibilitas 

 

Aksesibilitas (tingkat ketejangkauan) merupakan kemampuan untuk mencapai suatu 

tempat tujuan wisata tertentu, dapat dengan mudah atau sebaliknya lebih sulit untuk 

menjangkaunya. Aksesibilitas ini dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu 

kondisi jalan, jaringan transportasi, jarak tempuh, waktu tempuh, dan lokasi obyek 

wisata. Dalam penelitian ini aksesibilitas diklasifikasikan menjadi mudah dijangkau 

dan sulit dijangkau, dikatakan mudah dijangkau apabila semua indikator tersedia 

dengan baik dan biaya yang dikeluarkan murah, dinyatakan sulit dijangkau jika lebih 

dari jika lebih dari sebagian besar indikator atau bahkan seluruhnya tidak dengan baik 

dan sulit.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Menurut Moh. Pabundu Tika, (2005:23) secara garis besar teknik pengumpulan 

data yang dapat digunakan dalam penelitian geografi yaitu: observasi, wawancara, 

angket, pengumpulan data sekunder, dan pengumpulan data melalui penginderaan 

jauh. Berdasarkan pendapat di atas maka dalam penelitian ini menggunakan 

teknik observasi, dokumentasi, wawancara terstruktur yang masing-masing 

diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Observasi  

 

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang 

ada pada Obyek penelitian (Moh. Pabundu Tika, 2005:44), Teknik observasi ini 

digunakan untuk mengumpulkan data primer. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 
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mengadakan pengamatan langsung ke lapangan atau lokasi penelitian dalm rangka 

untuk mendapatkan data mengenai potensi Obyek Wisata Seminung Lumbok 

Resort, baik potensi wisata yang bersifat panorama alam, sosial dan budaya, 

bisnis/ekonomi, fasilitas dan aksesibilitas.   

 

Teknik observasi ini dilakukan dengan tiga cara yaitu (1) pencatatan dengan alat 

tulis untuk mencatat data yang diperlukan, (2) pengukurran dengan GPS (Global 

Positioning System) untuk mengukur letak atau lokasi wisata, jarak, lokasi absolut 

dan ketinggian obyek wisata dari permukaan laut, abneylevel untuk mengukur 

kemiringan lereng, dan termometer dan hygrometer untuk mengukur suhu dan 

kelembaban udara, dan (3) pemotretan dengan alat pemotret untuk mendapatkan 

data mengenai keadaan atau kondisi lingkungan Obyek Wisata Seminung Lumbok 

Resort seperti gambar, atau foto obyek wisata, khususnya pemotretan potensi 

wisata yang ada di Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort yang diambil secara 

langsung pada saat observasi.  

 

2. Dokumentasi 

 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2006:231). Dalam 

penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder 

mengenai kondisi umum daerah penelitian, keadaan sarana dan prasarana yang 

ada, peta lokasi, denah obyek wisata, pengelolaan/manajmen, promosi dan 

informasi serta data-data dokumentasi lainnya yang diperlukan dalam penelitian 
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ini, yang didapatkan baik dari pengelola obyek wisata atau Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Lampung Barat. 

 

3. Wawancara terstruktur 

 

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang membantu dan 

melengkapi pengumpulan data yang tidak dapat diungkap oleh teknik observasi 

(Nursid Sumaatmaja, 1988:106). Dalam penelitian ini, teknik wawancara 

terstruktur digunakan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan secara 

langsung dengan pengelola dan masyarakat sekitar Obyek Wisata Seminung 

Lumbok Resort. 

 

Teknik wawancara terstruktur ini dilengkapi dengan panduan wawancara yang 

ditujukan kepada pengelola wisata, data yang diambil berupa identitas pengelola, 

keadaan dan potensi wbyek wisata, program dan rencana pengembangan potensi 

wisata, dan keadaan fasilitas wisata serta aksesibilitas menuju Obyek Wisata 

Seminung Lumbok Resort sedangkan kepada masyarakat sekitar, data yang 

diambil berupa identitas masyarakat sekitar dan pendapat masyarakat sekitar 

mengenai aksesibilitas menuju Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort.  

 

E. Teknik Analisa Data 

 

Data-data yang terkumpul dapat berupa data primer dan data sekunder hasil dari 

observasi, dokumentasi dan wawancara. Untuk menjawab rumusan masalah, maka 

teknik analisa data yang digunakan ada dua yaitu analisa data deskriptif kualitatif 

yang digunakan pengelola untuk menggambarkan, menceritakan, menjelaskan 
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kondisi geografis di Obyek Wisata Seminung Lumbok Resort secara sistematis dan 

mendetail sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. 

 

Sedangkan data yang terkumpul berupa angka-angka disajikan dalam bentuk 

tabel. Teknik analisa data yang digunakan yaitu analisis tabulasi. Dimana tabel 

data dibuat berdasarkan klasifikasi tertentu, kemudian dari variabel-variabel 

tersebut diinterpretasikan selanjutnya dilakukan deskripsi secara sistematis yang 

digunakan sebagai laporan hasil penelitian dan akhirnya ditarik kesimpulan 

sebagai laporan akhir penelitian ini, kemudian dipersentasekan (Suharsimi 

Arikunto, 2006:236).  

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka teknik analisa data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisa deskriptif yang digunakan untuk wisatawan dan 

didasarkan pada data yang telah terkumpul, lalu dibuat tabel data dan persentase 

berdasarkan klasifikasi tertentu sebagai dasar interpretasi dan deskriptif dalam 

membuat laporan penelitian. Analisa persentase tersebut dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

%=
N

n
x 100 

Keterangan: 

% : Persentase yang diperoleh 

n : Jumlah nilai yang diperoleh 

N : Jumlah seluruh nilai reponden 

100 : Konstanta (Mohammad Ali,1985:184) 


