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III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Menurut Mohammad Nasir (2003: 54), penelitian deskriptif adalah penelitian yang

dilakukan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat

tentang fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pendekatan

kuantitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena dengan menggunakan

prosedur perhitungan atau menggunakan analisis statistik sebagai alat pengukuran.

Tipe penelitian deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk

menggambarkan dampak pembangunan objek wisata di Pantai Karang Nyimbor

terhadap Pendapatan Masyarakat Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan

Biha Lampung Barat.

B. Definisi Konseptual

Menurut Singarimbun dan Efendi (2002: 121), defenisi konseptual adalah pemaknaan

dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan

konsep tersebut di lapangan. Berdasarkan defenisi tersebut maka defenisi konsep

penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat atau hubungan dari

suatu aktivitas atau tindakan yang dilakukan sebelumnya. Dampak akan terjadi

dengan adanya suatu perubahan yang berasal dari tindakan atau aktivitas yang

dilakukan dari telah atau sebelum dilakukannya tindakan atau aktivitas.

2. Pembangunan adalah suatu proses perubahan atau perbaikan sistem yang dilakukan

secara terus-menerus tanpa batas waktu yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, membebaskan masyarakat dari

ketergantungan dalam hubungannya dengan orang lain, negara-negara lain ataupun

sumber-sumber kebodohan dan penderitaan manusia.

3. Objek wisata adalah suatu tempat atau sarana hiburan yang terbentuk alami atau

buatan bertujuan untuk rekreasi masyarakat sehingga menjadikan daerah tujuan

wisata.

4. Pendapatan adalah jumlah penerimaan yamg diperoleh suatu keluarga yang

bersumber dari suatu pekerjaan. Pendapatan dapat diperolah dari upah (gaji),

bunga, sewa, dan laba. Sumbernya diperoleh dari pekerjaan sampingan. Untuk

memperoleh besar kecilnya suatu pendapatan sangat dikaitkan dengan jenis

pekerjaan seseorang.

5. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam kurun waktu

yang lama, sehingga dapat mengatur dirinya sendiri dan timbul suatu peraturan-

peraturan untuk mereka jalani dan membentuk satu kesatuan sosial yang memiliki

batasan-batasan yang jelas.
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C. Definisi Operasional

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendy (2002: 7), defenisi operasional

adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, dengan membaca defenisi

operasional dalam penelitian maka akan diketahui baik buruknya variabel.

Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan objek wisata Pantai Karang Nyimbor (variabel X)

Indikator-indikatornya adalah sebagai berikut:

a) Pembangunan objek wisata yang berorientasi pada kepentingan masyarakat

setempat.

b) Pembangunan objek wisata yang selaras dengan kondisi sosial budaya

masyarakat setempat.

c) Pembangunan objek wisata yang mengikut-sertakan masyarakat setempat.

d) Pembangunan objek wisata yang memberikan perlindungan pada kawasan dan

pelestarian lingkungan.

e) Pembangunan objek wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf

hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

2. Pendapatan Masyarakat (Variabel Y)

Indikator-indikatornya adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan tinggi, yaitu pendapatan yang diperoleh masyarakat dari bidang

usaha setelah adanya Objek Wisata Pantai Karang Nyimbor mencapai lebih

dari Rp 1.400.000 per bulan

b) Pendapatan sedang, yaitu pendapatan yang diperoleh masyarakat dari bidang

usaha setelah adanya Objek Wisata Pantai Karang Nyimbor berkisar antara

Rp. 750.000-Rp 1.400.000 per bulan
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c) Pendapatan rendah, yaitu pendapatan yang diperoleh masyarakat dari bidang

usaha setelah adanya Objek Wisata Pantai Karang Nyimbor kurang dari

Rp.750.000 per bulan.

D. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Menurut Sugiono (2005: 98), populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan

pengertian tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala

keluarga di Pekon Tanjung Setia Kebamatan Pesisir Selatan Biha Lampung

Barat yang berjumlah 371 KK.

(Sumber: Monografi Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Biha
Lampung Barat Tahun 2010)

2. sampel

Menurut Sugiono (2005: 111), sampel adalah sebagian dari populasi yang

ditetapkan sebagai unit analisis dalam suatu penelitian. Perhitungan besarnya

sampel dilakukan dengan menggunakan rumus:

Keterangan:

n   = Besarnya sampel

N  =  Jumlah populasi

d   =  Nilai presisi (10%) (Sugiono, 2005: 112)
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Berdasarkan rumus diatas  maka perhitungan besarnya sampel adalah:

Dengan demikian maka besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 79,77 KK,

dibulatkan menjadi 79 KK.

Pengambilan sampel sebagai responden dalam penelitian ini dilakukan dengan

teknik simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak

sederhana. Menurut Singarimbun dan Effendi (1989: 156), dalam hal ini

pengambilanya harus dengan cara undian, sehingga setiap unit punya peluang

yang sama untuk dapat dipilih. Setiap unit penelitian, yaitu Kepala Keluarga di

Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Biha Lampung Barat ditulis

dalam secarik kertas dan digulung lalu dimasukkan kedalam sebuah kotak,

setelah dikocok maka diambil sebanyak 79 KK dan dtetapkan sebagai sampel

penelitian.

E. Jenis Data

Jenis data penelitian ini meliputi:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber peneliti atau

lokasi penelitian.

2. Data skunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber

atau referensi yang terkait dengan penelitian, seperti buku, majalah atau

literatur lain.
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F. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Kuisioner

Teknik ini dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan atau kuisioner

tertulis dengan menyertakan alternatif jawaban pilihan ganda. Kegiatan yang

penulis lakukan adalah menyebarkan kuisioner kepada para responden yaitu

79 orang Kepala Keluarga di Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan

Biha Lampung Barat pada bulan September 2010.

2. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data skunder dari berbagai

sumber atau referensi terkait dalam penelitian, seperti buku, majalah, atau

literatur lain. Kegiatan yang penulis lakukan adalah mencari data monogarafi

Pekon Tanjung Setia Kecamatan Lampung Barat.

G. Skala Data dan Penentuan Skor

Skala data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal. Menurut Masri

Singarimbun dan Sofyan Effendi (2002: 102), skala ordinal adalah skala yang

digunakan peneliti untuk mengurutkan responden dalam tingkatan mulai dari paling

rendah sampai paling tinggi.

Kegiatan yang penulis lakukan adalah melakukan perhitungan terhadap jawaban

responden dalam kuisioner penelitian dan selanjutnya memberikan skor dengan

menggunakan 3 jenjang, yaitu sebagai berikut:
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1. Jawaban A diberi Skor 3 (tiga)

2. Jawaban B diberi Skor 2 (dua)

3. Jawaban C diberi Skor 1 (satu)

H. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan teknik:

1. Editing, dengan cara memeriksa kembali data yang telah diperoleh,

mengenai kesempatan jawaban atau kejelasan penulis. Kegiatan yang

penulis lakukan adalah mengambil bagian-bagian tertentu pada monografi

Pekon kemudian menyajikannya pada Bab IV Gambaran Umum Lokasi

Penelitian.

2. Koding, dengan cara memberi kode-kode tertentu pada jawaban di daftar

pertanyaan untuk memudahkan pengolahan data. Kegiatan yang penulis

lakukan adalah memberi kode pada jawaban respondensesuai dengan skor

yang telah dipilih lalu menyajikannya pada Lampiran 2.

3. Tabulasi, dengan cara merumuskan data dalam tabel setelah

diklarifikasikan berdasarkan kategori yang sama, lalu disederhanakan

dalam tabel tunggal. Kegiatan yang penulis lakukan adalah membuat tabel

untuk setiap soal yang telah dijawab oleh responden dan menyajikannya

pada Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan.
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I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif, dengan model tabulasi tunggal untuk

mengetahui frekuensi dan kategori jawaban pada kuisioner yang diajukan, dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

P = Persentasi jawaban

F = Frekuensi nilai yang diperoleh dari seluruh item

N = Jumlah responden

Selanjutnya untuk mengetahui dampak pembangunan objek wisata di Pantai Karang

Nyimbor terhadap pendapatan masyarakat Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir

Selatan Biha Lampung barat, digunakan rumus interval sebagai berikut:

Keterangan:

I = Interval

NT = Nilai tertinggi

NT = Nilai terendah

K = Kategori

(Mohammad Nazir, (2002: 138)
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Kegiatan yang penulis lakukan adalah menghitung nilai interval pada variabel

pembangunan objek wisata di pantai Karang Nyimbor dengan menggunakan rumus

diatas. Selanjutnya hasil perhitungan disajikan pada Bab V Hasil Penelitian dan

Pembahasan.


