
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian tentang Potensi Ekowisata Hutan Mangrove ini dilakukan di Desa 

Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten  Lampung Selatan.  Penelitian 

ini dilaksanakan antara bulan  April sampai Desember 2013. 

 

B. Objek dan Alat Penelitian 

 

Objek pada penelitian ini adalah potensi ekowisata di Desa Merak Belantung, 

Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.  Alat yang 

digunakan adalah: 

1. Identifikasi objek wisata menggunakan kamera, binokuler, alat tulis dan buku 

pedoman lapangan. 

2. Pengumpulan data pengunjung, masyarakat dan stakeholders menggunakan 

panduan pertanyaan dan kamera. 

 

C. Definisi Operasional 

 

Dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa kegiatan yaitu; 

 

1. Identifikasi jenis-jenis mangrove yang terdapat di Desa Merak Belantung. 
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2. Objek wisata yang dinilai keindahannya berupa foto atau gambar objek 

tegakan mangrove, pemandangan lepas, gejala keunikan alam dan fasilitas 

pendukung kegiatan wisata. 

3. Ekowisata adalah wisata berbasis alam yang memberikan dampak kecil bagi 

kerusakan alam dan budaya lokal sekaligus menciptakan peluang kerja dan 

pendapatan serta membantu kegiatan konservasi alam itu sendiri. 

4. Responden yaitu pengunjung objek wisata (Pantai Embe) yang paling dekat  

dengan objek penelitian. 

 

D. Jenis Data yang Dikumpulkan 

 

Jenis data yang dikumpulkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

sesuai dengan tujuan penelitian terdiri dari: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data pokok yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung 

di lapangan untuk menunjang wisata meliputi potensi penawaran (supply). 

a. Jenis-jenis mangrove yang terdapat di lokasi wisata 

b. Daya tarik alam, budaya masyarakat dan jenis kegiatan wisata. 

c. Karakteristik dan persepsi responden serta harapan pengembangan terhadap 

tempat wisata. 

d. Fasilitas dan pelayanan seperti tempat ibadah, warung makan, dan MCK. 

e. Akomodasi yaitu tempat penginapan. 

f. Aksesbilitas menuju tempat wisata. 

g. Infrastruktur meliputi suplai air, energi listrik, pembuangan sampah dan 

limbah. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dan publikasi yang 

ada serta peraturan dan perundang-undangan yang telah dibuat.  Data sekunder 

yang dikumpulkan adalah sebagai berikut: 

a. Fisik meliputi letak dan luas, topografi, iklim, geologi, tanah, dan biologi. 

b. Peraturan dan institusi meliputi tentang pengelolaan hutan, konservasi, 

pariwisata, peraturan daerah dan institusi yang berkaitan dengan wisata. 

c. Sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar meliputi jumlah penduduk, 

jenis kelamin, mata pencaharian tingkat pendidikan, agama dan budaya 

masyarakat. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh melalui metode pengamatan langsung di lapangan dan 

wawancara. 

a. Pengamatan langsung di lapangan 

1) Data mengenai jenis mangrove, potensi ekowisata baik berupa objek dan daya 

tarik wisata maupun fasilitas pendukung dilakukan dengan menggunakan 

metode observasi.  Dalam melakukan metode observasi didampingi oleh 

anggota masyarakat atau perangkat desa yang mengetahui letak objek dan 

daya tarik wisata. 

2) Pengambilan foto atau gambar dari tempat yang dianggap berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai objek wisata. 
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b. Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan pihak pengunjung (wisatawan)  Pantai Wisata 

Embe, hal ini dikarenakan Pantai Embe merupakan objek wisata yang paling 

dekat dengan areal penelitian (ekosistem mangrove). Berdasarkan data jumlah 

pengunjung, rata-rata tiap bulan Pantai Embe dikunjungi oleh 453 wisatawan.   

 

Menurut Arikunto (2002) mengingat keterbatasannya waktu, biaya,dan tenaga 

serta faktor yang lainnya, jika jumlah populasinya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semuanya.  Mengingat jumlah populasi dari penelitian ini adalah 453 

maka pengambilan sampel dilakukan dengan metode Slovin yaitu;  

𝑛 =  
𝑁

1+𝑁𝑒 2
  =  

453

1+453(0,05)2
 = 212 

Keterangan : 

n  = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e  = Toleransi kesalahan (error tolerance) 

 

Panduan pertanyaan dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama untuk mengetahui 

karakteristik responden.  Bagian kedua digunakan untuk mengetahui penilaian 

responden terhadap foto atau gambar yang disajikan.  Wawancara dilakukan 

dengan menunjukan gambar atau foto dengan menggunakan skala 9 (1-10) 

(Widagdo, 1998).  Skor 1 adalah nilai foto terburuk, foto atau gambar yang 

mendapatkan nilai skor 5 dianggap memiliki keindahan relatif sedang, sedangkan 

skor 10 adalah nilai yang dianggap terindah.  Masing-masing foto atau gambar 

memiliki keindahan relatif terhadap foto yang lainnya.  Misalnya, jika suatu foto 
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atau gambar suatu objek  dinilai 8 berarti dianggap lebih indah daripada foto atau 

gambar yang mendapatkan nilai 7. 

 

Penilaian responden terhadap suatu foto atau gambar didasarkan keindahan yang 

dilihat secara visual melalui objek foto atau gambar.  Setiap foto atau gambar 

secara keseluruhan ditampilkan secara cepat dengan maksud mengkondisikan 

reponden terhadap kisaran penilaian dan foto yang akan dinilai sebelum penilaian 

dilakukan.  Pada saat penilaian, foto atau gambar ditunjukkan selama 5 detik, hal 

ini dilakukan agar responden memberikan penilaian hanya berdasarkan pada 

penglihatan (Utami, 2004). 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur berupa hasil penelitian (skripsi 

dan tesis) serta data dari dinas kehutanan, kantor kecamatan dan instansi yang 

berkaitan dengan tujuan penelitian.  Data ini secara umum dikumpulkan dan 

disusun secara deskriptif dalam bentuk tabulasi. 

 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

 

1. Potensi dan Daya Tarik Wisata  

Potensi dan daya tarik wisata berdasarkan pada hasil observasi dan eksplorasi di 

lapangan serta pendapat para pihak yang dipilih secara purposive, kemudian data 

disajikan dalam tabulasi dan dianalisis secara deskriptif. 

 

2. Pendugaan Nilai Keindahan Alam 

Pendugaan nilai keindahan alam dilakukan dengan menggunakan metode  Scenic 

Beauty Estimation (SBE).  Pengolahan data menggunakan nilai Z yaitu nilai yang 
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diberikan oleh responden terhadap foto atau gambar suatu objek, dimana setiap 

objek diambil pada satu sudut pandang pengambilan foto atau gambar.  Pada 

masing-masing gambar dihitung frekuensi (f), frekuensi komulatif (ef), peluang 

komulatif (cp), nilai z untuk setiap foto atau gambar dan nilai z rata-rata.  Potensi 

pembanding dalam perhitungan SBE ini adalah objek yang memiliki nilai z rata-

rata terkecil.  Selanjutnya nilai SBE suatu foto atau gambar dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

SBEx = (ZLS-x – ZLS-p) X 100 

Keterangan :  

SBEX :  Nilai pendugaan keindahan pemandangan ke – x 

ZLS-x :  Rata-rata nilai z untuk gambar atau foto ke – x 

ZLS-p :  Rata-rata nilai z untuk gambar atau foto pembanding 

 

Hasil akhir masing-masing SBE adalah nilai kuantitatif dari keindahan 

pemandangan untuk foto atau gambar.  Selanjutnya keindahan yang telah dinilai, 

dikelompokan menjadi tiga tingkatan keindahan yaitu tingkat keindahan tinggi, 

sedang, dan rendah dengan menggunakan nilai tengah dan standar deviasi sebagai 

berikut: 

Ῡ  =  
 𝑌𝑖𝑛
𝑖

𝑛
 

Keterangan : 

𝑌  :  Nilai tengah 

Yi :  Nilai pengamatan ke – i 

n  :  Jumlah pengamatan 
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𝑠 =   
 (𝑌𝑖 − Ῡ)2

𝑛 − 1
 

Keterangan : 

s :  Standar deviasi 

Ῡ :  Nilai tengah 

Yi :  Nilai pengamatan ke – i 

n :  Jumlah pengamatan 

 

Foto atau gambar yang memiliki nilai SBE > (Y + s) dikategorikan memiliki nilai 

keindahan tinggi, nilai SBE antara (Y – s) dan (Y + s) memiliki keindahan sedang, 

dan nilai SBE < (Y – s) memiliki keindahan rendah. 


