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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 
 
 
A.  Metodologi Penelitian 
 
 
Metodologi 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 atau 
lebih” (Kusmayadi, 2000: 29). 

                                                   
 
Berdasarkan pengertiannya metode penelitian deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan, menceritakan atau mendeskriptifkan 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 mengetes hipotesis. 

 
Metode penelitian deskriptif ini digunakan agar dapat memperoleh gambaran 

mengenai kajian obyek wisata Danau Ranau. 

 
B. Responden 

 
Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah 100 orang wisatawan yang 

dijadikan informan dan dijumpai di obyek wisata Danau Ranau pada saat melakukan 

penelitian, dan untuk informasi lebih lanjut ada 10 orang staf dinas UPTD Pariwisata 
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dan Budaya di Kecamatan Banding Agung untuk dimintai informasinya mengenai 

obyek wisata Danau Ranau. 

 
Adapun teknik pengambilan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

menjadikan pengunjung yang datang sebagai informan, tanpa membedakan jenis dan 

asal responden. Dalam penelitian ini responden yang diambil ialah yang berumur 15 

tahun keatas. Pada hari pertama tanggal 17 Agustus 2009 penelitian mendapatkan 15 

wisatawan, hari kedua 20 wisatawan, hari ketiga 10 wisatawan, hari keempat 6 

wisatawan, hari kelima 7 wisatawan, hari keenam 7 wisatawan, hari ketujuh 4 

wisatawan, hari kedelapan 10 wisatawan, hari kesembilan 16 wisatawan dan hari 

kesepuluh 5 wisatawan . 

 
C. Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional 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). 

 
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 lokasi obyek wisata, fasilitas wisata, 

sarana transportasi, atraksi wisata, keindahan alam, keadaan cuaca. 
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2. Definisi Oprasional Variabel 

 
2.1 Lokasi Obyek wisata  

 
Lokasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. 

Indikatornya yaitu lokasi absolut yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur 

objek wisata, lokasi relatif yang dilihat dari lokasi objek wisata lingkungan 

misalnya dengan pusat pemerintahan, pusat perbelanjaan, dan terminal angkutan 

kota. Lokasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini yaitu lokasi atau letak 

objek wisata Danau Ranau Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan 

Propinsi Sumatera Selatan yang dilihat dari lokasi absolut maupun lokasi 

relatifnya. Lokasi dapat diklasifikasikan menjadi lokasi yang strategis, kurang 

strategis dan lokasi tidak strategis. Dikatakan strategis jika lokasi objek wisatanya 

mudah dikunjungi dari pusat pemerintahan kota, pusat perbelanjaan dan terminal 

angkutan kota, dikatakan kurang strategis apabila mudah dikunjungi akan tetapi 

jauh dari pusat kota dan dikatakan tidak strategis apabila sulit dikunjungi dan jauh 

dari pusat kota. 

 
Dalam penelitian ini lokasi obyek wisata diklasifikasikan menjadi strategis, kurang 

strategis dan tidak strategis. Dengan ketentuan, sebanyak 100 responden menjawab 4 

unsur pertanyaan dalam kuisioner yang memiliki 3 kategori jawaban yang terdiri dari 

hal yang positif (disebut hal positif apabila kategori tersebut mengarah kearah yang 

baik) dan hal yang negatif (disebut hal yang negatif apabila kategori tersebut 

mengarah kearah yang tidak baik).  
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Dikatakan strategis apabila 100% jawaban responden menyatakan hal yang positif 

mengenai persepsi wisatawan tentang unsur-unsur dalam kuisioner. Dikatakan kurang 

strategis dan tidak strategis apabila ≤ 100% jawaban responden menyatakan hal yang 

negatif mengenai persepsi wisatawan tentang unsur-unsur dalam kuisioner. 

 
2.2 Fasilitas Wisata 

 
Fasilitas wisata yang dimaksud adalah tersedianya berbagai kebutuhan yang 

diperlukan pengunjung untuk kenyamanannya seperti fasilitas warung makan, 

MCK, pondok tempat beristirahat, air bersih, tempat ibadah, tempat hiburan anak-

anak, souvenir, tata lokasi, bentuk/pola fasilitas. 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. 

 
Dalam penelitian ini fasilitas obyek wisata diklasifikasikan menjadi lengkap, kurang 

lengkap dan tidak lengkap. Dengan ketentuan, sebanyak 100 responden menjawab 13 

unsur pertanyaan dalam kuisioner yang memiliki 3 kategori jawaban yang terdiri dari 

hal yang positif (disebut hal positif apabila kategori tersebut mengarah kearah yang 

baik) dan hal yang negatif (disebut hal yang negatif apabila kategori tersebut 

mengarah kearah yang tidak baik).  

 
Dikatakan lengkap apabila 100% jawaban responden menyatakan hal yang positif 

mengenai persepsi wisatawan tentang unsur-unsur dalam kuisioner. Dikatakan kurang 
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lengkap dan tidak lengkap ≤ 100% jawaban responden menyatakan hal yang negatif 

mengenai persepsi wisatawan tentang unsur-unsur dalam kuisioner. 

 
2.3 Sarana Transportasi 

 
Sarana transportasi yang dimaksud adalah yang berkenaan dengan jalan dan 

pelayanan angkutan umum ke dan dari objek wisata Danau Ranau. Hal ini khusus 

bagi pengunjung yang menggunakan angkutan umum, sedangkan pengunjung 

yang menggunakan kendaraan pribadi hanya berkenaan dengan keadaan jalan 

saja. Walaupun sarana jalannya baik akan tetapi kendaran umum jarang sampai ke 

objek wisata tersebut hal ini disebabkan karena jauhnya objek wisata dari pusat 

kota. Sarana trasportasi dapat diukur dengan beberapa indikator: jenis kendaraan dan 

frekuensi kendaraan. Sarana transportasai dapat diklasifikasikan menjadi: lancar, 

kurang lancar dan tidak lancar. Dikatakan lancar jika seluruh indikataor dapat 

mendukung dengan baik, kurang lancar apabila tidak semua indikator dapat 

mendukung seperti jenis kendaraan ada, akan tetapi frekuensi kendaraan tidak 

mendukung, dikatakan tidak lancar apabila semua indikator tidak mendukung sama 

sekali. 

 
Dalam penelitian ini lokasi obyek wisata diklasifikasikan menjadi lancar, kurang 

lancar dan tidak lancar. Dengan ketentuan, sebanyak 100 responden menjawab 5 

unsur pertanyaan dalam kuisioner yang memiliki 3 kategori jawaban yang terdiri dari 

hal yang positif (disebut hal positif apabila kategori tersebut mengarah kearah yang 

baik) dan hal yang negatif (disebut hal yang negatif apabila kategori tersebut 

mengarah kearah yang tidak baik).  
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Dikatakan lancar apabila 100% jawaban responden menyatakan hal yang positif 

mengenai persepsi wisatawan tentang unsur-unsur dalam kuisioner. Dikatakan kurang 

lancar dan tidak lancar apabila ≤ 100% jawaban responden menyatakan hal yang 

negatif mengenai persepsi wisatawan tentang unsur-unsur dalam kuisioner. 

 
2.4 Atraksi Wisata 

 
Daya tarik obyek wisata sangat berhubungan erat dengan atraksi wisata. Untuk 

menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu obyek wisata, maka obyek 

wisata tersebut harus memiliki atraksi wisata. Atraksi wisata menjadi dua indikator, 

yaitu :1) Atraksi Alam, misalnya kenampakan alam seperti bentang alam, binatang, 

tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. 2)  Atraksi Budaya, atraksinya berupa bangunan, 

musik, tarian dan sebagainya. Atraksi wisata diklasifikasikan menjadi menarik dan 

tidak menarik. Dikatakan menarik jika seluruh indikator dapat menarik minat 

wisatawan untuk berkunjung serta adanya kenyamanan dan rasa senang pada 

wisatawan, tidak menarik jika seluruh indikator tidak dapat menarik minat 

wisatawan, tidak ada perasaan nyaman dan tidak adanya keindahan dalam atraksi 

tersebut. 

 
Dalam penelitian ini lokasi obyek wisata diklasifikasikan menjadi menarik dan tidak 

menarik. Dengan ketentuan, sebanyak 100 responden menjawab 2 unsur pertanyaan 

dalam kuisioner yang memiliki 2 kategori jawaban yang terdiri dari hal yang positif 

(disebut hal positif apabila kategori tersebut mengarah kearah yang baik) dan hal 

yang negatif (disebut hal yang negatif apabila kategori tersebut mengarah kearah 

yang tidak baik). 
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Dikatakan menarik apabila sebagian besar 100% jawaban responden menyatakan hal 

yang positif mengenai persepsi wisatawan tentang unsur-unsur dalam kuisioner. 

Dikatakan tidak menarik apabila ≤ 100% jawaban responden menyatakan hal yang 

negatif mengenai persepsi wisatawan tentang unsur-unsur dalam kuisioner. 

 
2.5 Keindahan Alam 

 
Keindahan alam di obyek wisata dapat menjadi daya tarik tertentu bagi pengunjung. 

Indikatornya berupa danau, pegunungan, air terjun, pulau, pepohonan. Keindahan 

alam dapat diklasifikasikan menjadi sangat menarik dan tidak menarik. Dikatakan 

sangat menarik jika seluruh indikator dapat dimanfaatkan dengan baik, tidak menarik 

jika tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dikelola dengan baik. 

 
Dalam penelitian ini lokasi obyek wisata diklasifikasikan menjadi menarik dan tidak 

menarik. Dengan ketentuan, sebanyak 100 responden menjawab 5 unsur pertanyaan 

dalam kuisioner yang memiliki 2 kategori jawaban yang terdiri dari hal yang positif 

(disebut hal positif apabila kategori tersebut mengarah kearah yang baik) dan hal 

yang negatif (disebut hal yang negatif apabila kategori tersebut mengarah kearah 

yang tidak baik). 

 
Dikatakan menarik apabila 100% jawaban responden menyatakan hal yang positif 

mengenai persepsi wisatawan tentang unsur-unsur dalam kuisioner. Dikatakan tidak 

menarik apabila ≤ 100% jawaban responden menyatakan hal yang negatif mengenai 

persepsi wisatawan tentang unsur-unsur dalam kuisioner. 
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2.6 Keadaan Cuaca 

 
Keadaan cuaca yang sejuk di suatu obyek wisata dapat juga menarik minat wisatawan 

untuk berkunjung ke obyek wisata tersebut. Indikator cuaca disuatu wilayah terdiri 

dari suhu/temperatur, curah hujan, angin dan lamanya penyinaran matahari. Cuaca 

diklasifikasikan menjadi sejuk, kurang sejuk. Dikatakan sejuk apabila semua 

indikator mendukung dengan baik dan dapat menciptakan prasaan nyaman pada 

wisatawan, kurang sejuk apabila tidak menciptakan rasa nyaman pada wisatawan.  

Dalam penelitian ini lokasi obyek wisata diklasifikasikan menjadi sejuk dan tidak 

sejuk. Dengan ketentuan, sebanyak 100 responden menjawab 1 unsur pertanyaan 

dalam kuisioner yang memiliki 2 kategori jawaban yang terdiri dari hal yang positif 

(disebut hal positif apabila kategori tersebut mengarah kearah yang baik) dan hal 

yang negatif (disebut hal yang negatif apabila kategori tersebut mengarah kearah 

yang tidak baik).  

 
Dikatakan sejuk apabila 100% jawaban responden menyatakan hal yang positif 

mengenai persepsi wisatawan tentang unsur-unsur dalam kuisioner. Dikatakan tidak 

sejuk apabila ≤ 100% jawaban responden menyatakan hal yang negatif mengenai 

persepsi wisatawan tentang unsur-unsur dalam kuisioner. 

 
 D. Teknik Pengumpulan Data 

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

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

angket, pengumpulan data sekunder, dan pengumpulan data melalui pengindraan 

jauh. Berdasarkan pendapat diatas maka dalam penelitian ini menggunakan 
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tekhnik observasi, dokumentasi, wawancara tersetruktur yang masing-masing 

diuraikan sebagai berikut: 

 
1. Observasi  

Teknik Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung di lapangan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui 

kondisi dan kegiatan yang ada di lingkungan obyek wisata Danau Ranau 

Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan. 

 
2. Dokumentasi 

Menurut pendapat Suharsimi, “Bahwa teknik dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah prasasti, notulen rapat, lengger, agenda (Suharsimi, 2006:231)”. 

Berdasarkan pendapat tersebut yang dimaksud teknik dokumentasi adalah suatu 

teknik yang digunakan untuk mendapatka data-data sekunder tentang luas areal, 

peta desa dan kecamatan, jumlah penduduk, jarak obyek wisata, jumlah 

pengunjung, biaya masuk obyek wisata, potensi-potensi yang ada di obyek wisata 

Danau Ranau. 

 
3. Wawancara tersetruktur 

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara secara terstruktur yaitu dengan 

menggunakan kuesioner untuk memandu setiap pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti kepada wisatawan yang datang di obyek wisata Danau Ranau, untuk 

memperoleh data tentang pendapat wisatawan mengenai obyek wisata Danau 

Ranau, seperti lokasi obyek wisata, fasilitas wisata, sarana transportasi, atraksi 

wisata, keindahan alam, keadaan cuaca.  
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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 

kondisi geografis di obyek wisata Danau Ranau 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 dipresentasekan (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 : 
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%=
N

n
x 100 

Keterangan: 

% : Persentase yang diperoleh 

n : Jumlah nilai yang diperoleh 

N : Jumlah seluruh nilai reponden 

100 : Konstanta (Mohammad Ali,1985:184) 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  


