
  

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian  

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian deksriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005) 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang di amati. Strauss dan Corbin (2003) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 

lainnya.  

Metode deskriptif adalah mempelajari tentang masalah dalam masyarakat serta 

tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang 

hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan 

pengaruh dari suatu fenomena atau peristiwa. Metode kualitatif dapat digunakan 

untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun 

belum diketahui ataupun mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit 

diketahui. 
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Lebih lanjut Sugiyono (2008) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

(sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, 

teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisa data bersifat 

kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna generalisasi. 

Dengan demikian penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang 

menggambarkan secara terperinci dari kejadian-kejadian atau peristiwa yang 

berdasarkan fakta dan data yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Penelitian 

ini menggunakan kualitatif yaitu hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan 

wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai strategi yang ada di sektor pariwisata 

Kabupaten Pesisir Barat. 

3.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, terutama 

sekali dalam menangkap fenomena atau penelitian yang sebenarnya terjadi dari 

objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja. Dalam penentuan lokasi 

penelitian (Moloeng dalam Perdamen, 2012) menyatakan cara yang terbaik 

ditempuh dengan jalan mempertimbangkan langkah teori subtantif dan menjejaki 

lapangan untuk mencari keksesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, 

semacam keterlibatan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu 

juga dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Hal inilah 



32 
 

yang mendasari peneliti untuk menentukan lokasi penelitian dengan cara sengaja 

(purposive). 

Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa sektor pariwisata yang terletak di 

Kabupaten Pesisir Barat. Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 11 kecamatan yang 

memiliki lokasi wisata, yaitu:  

1. Bengkunat Belimbing 

2. Bengkunat 

3. Ngambur  

4. Pesisir selatan 

5. Krui selatan 

6. Pesisir tengah 

7. Way krui 

8. Karya penggawa 

9. Pesisir utara 

10. Lemong 

11. Pulau pisang 

Dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, penelitian ini dilakukan 

di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Krui Selatan, 

Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Karya Panggawa, dan Kecamatan 

Ngambur serta observasi dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Pesisir Barat dengan mengamati proses yang terjadi didalamnya.  

Tabel 3.1 Lokasi Wisata dari 5 Kecamatan 

   

 

 

 

 

No Kecamatan Lokasi Wisata 
1. Pesisir Selatan 1. Pantai Tanjung Setia 

2. Pantai Biha 

 

2. Krui Selatan 1. Muara Way Ilahan 

2. Pantai Mandiri 

3. Pesisir Tengah 1. Pantai Labuhan Jukung 

2. Repong Damar 

4. Karya Panggawa 1. Goa Matu 

5 Ngambur 1. Penangkaran Penyu 

Muara Tembulih 
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Pemilihan kelima kecamatan tersebut di pilih secara sengaja (Purposive) dengan 

pertimbangan bahwa di kecamatan tersebut merupakan kawasan sektor pariwisata 

yang sangat potensial untuk dikembangkan. Kecamatan Pesisir Selatan, 

Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Karya 

Panggawa, dan Kecamatan Ngambur yang paling banyak dikunjungi tiap tahunya 

karena cenderung memiliki karakteristik gelombang yang tinggi dan panjang 

menjadikan daerah tersebut sebagai surga bagi para kaum peselancar. Selain itu 

juga menawarkan lingkungan sekitar yang masih alami dan beberapa keindahan 

alam yang menakjubkan. Pasir putihnya halus dan terhampar di sepanjang pesisir 

pantai. Matahari terbenam yang sangat indah menawarkan atraksi menarik 

disamping gelombang menantang. Disamping itu di kelima kecamatan dan Dinas 

Pariwsata dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat tersebut dengan potensi 

pariwisata yang diberikan maka diperoleh informasi beragam terkait strategi 

pemasaran pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. 

3.3.  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian bermanfaat bagi suatu pembatasan mengenai objek kajian yang 

diangkat. Manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data 

yang diperoleh dilapangan. Penentuan fokus lebih diarahkan pada tingkat 

kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial. 

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus 

membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak 

relevan (Moleong, 2005). Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan 

pada tingkat kepentingan, urgensi dan feasebilitas masalah yang akan dipecahkan. 

Penelitian ini difokuskan pada aplikasi Blue Ocean Strategy pada sektor 
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pariwisata di kawasan Kabupaten Pesisir Barat yaitu di Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat. 

3.4. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dan objek penelitian diperoleh dari informan. Informan adalah orang yang 

diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

belakang. Penentuan informan dilakukan secara sengaja (purposive sampling) 

berdasarkan tingkat kepentingan, pengetahuan, pemahaman serta pengalaman 

mengenai strategi pengembangan terkait dengan pemasaran pariwisata di 

Kabupaten Pesisir Barat. Subjek penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah pihak-pihak terkait mengenai pengembangan pariwisata di Kabupaten 

Pesisir Barat yaitu pengelola pariwisata setempat dan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat. 

Menurut Satori dalam Kaelan (2012) dalam proses penelitian kualitatif, penentuan 

sampel lebih tepat tidak didasarkan pada teknik probability sampling atau 

penarikan sampel peluang. Penelitian kualitatif juga tidak menggunakan istilah 

populasi, tetapi oleh Spradley (Sugiyono, 2013) dinamakan “social situation” atau 

situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), 

dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial itu dapat 

dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di 

dalamnya. Dapat diketahui bahwa objek dalam penelitian ini adalah strategi 

pemasaran pada sektor pariwisata yang ada di kawasan Kabupaten Pesisir Barat. 
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3.5. Sumber dan Jenis Data 

3.5.1. Penentuan Informan 

Arikunto (2006) menyatakan bahwa  sumber data adalah subjek dari mana data 

dapat diperoleh dan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi sumber 

data, peneliti hendaknya menggunakan rumus 3P, yaitu:  

a. Person (orang): tempat peneliti bertanya mengenai variabel yang diteliti. 

b. Paper (kertas): tempat peneliti membaca dan mempelajari segala sesuatu 

yang berhubungan dengan penelitian, seperti arsip, angka, gambar, dokumen-

dokumen, simbol-simbol dan lain sebagainya. 

c. Place (tempat): tempat berlangsungnya suatu kegiatan yang berhubungan 

dengan penelitian. 

Menurut Lofland dalam Moleong (2005) sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui 

wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Untuk mendapatkan data dan informasi maka informan dalam penelitian ini 

ditentukan secara purposive atau sengaja dimana informan telah ditetapkan 

sebelumnya. Informan merupakan orang-orang yang terlibat atau mengalami 

proses pelaksanaan dan perumusan program di lokasi penelitian. Informan yang 

baik harus memenuhi beberapa kriteria informan, yaitu: 

1) Masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Krui 

Selatan, dan Kecamatan Pesisir Tengah. 

2) Berusia antara 25–60 tahun dan tidak pikun sehingga mampu memberikan 

informasi data yang representatif. 

3) Tidak cacat wicara. 

4) Bisa diajak komunikasi. 

5) Bersedia menjadi informan. 
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Tabel 3.2 Narasumber/Informan Ahli 

No Kelompok 

Narasumber/Informan Ahli 

Jumlah 

(orang) 

1. Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif  Kabupaten 

Pesisir Barat 

2 

2. Pelaku Pariwisata (Pengelola 

Pariwisata) 

2 

Total Responden 4 

 

3.5.2. Jenis Data 

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu : 

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui 

observasi maupun melalui wawancara dengan pihak yang terkait mengenai 

pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Metode pengambilan 

data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap pihak yang 

terkait mengenai pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat yaitu 

pengelola pariwisata setempat, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Pesisir Barat. 

b. Data sekunder adalah berupa dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari 

BPS, internet, surat kabar dan jurnal. Pengumpulan data sekunder dilakukan 

dengan mengambil atau menggunakannya sebagian/seluruhnya dari 

sekumpulan data yang telah dicatat atau dilaporkan. 

3.6. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini data di kumpulkan dengan menggunakan interview guide 

(pedoman wawancara) atau daftar pertanyaan berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

digunakan dalam interview (wawancara) dan di rekam dengan alat perekam 

berupa handphone. Hasil rekaman kemudian ditranskripsikan melalui pencatatan 
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sehingga memudahkan untuk mengelompokkan data. Kamera digital digunakan 

untuk mengambil gambar yang terkait dengan aktivitas pengunjung, aktivitas 

pengelola pariwisata setempat, dan aktivitas masyarakat setempat yang berada di 

sekeliling wisata serta panorama yang disajikan. 

3.7. Proses dan Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2014) proses pengumpulan data yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Proses memasuki lokasi penelitian 

Sebelum memasuki lokasi penelitian untuk memperoleh berbagai data, maka 

pada tahap ini terlebih dahulu peneliti memperkenalkan diri dan meminta izin 

kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat dan 

pengelola wisata setempat dengan membawa surat izin formal penelitian dari 

Pembantu Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung. Setelah itu peneliti mengutarakan maksud dan tujuan penelitian 

untuk menciptakan kepercayaan kepada masing-masing pihak, kemudian 

menentukan waktu dalam hal wawancara. 

b. Ketika berada dilokasi penelitian (getting along) 

Dalam hal ini peneliti berusaha melakukan hubungan secara pribadi yang 

akrab dengan subjek penelitian, mencari informasi dan berbagai sumber data 

yang lengkap serta berusaha menangkap makna dari berbagai informasi yang 

diterima serta fenomena yang diamati. Oleh karena itu, peneliti berusaha 

sebijak mungkin sehingga tidak menyinggung informan baik secara formal 

maupun informal. 
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c. Pengumpulan data (logging data) 

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah 

ditetapkan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Observasi yang bertujuan untuk mengamati obyek penelitian, sehingga 

memahami kondisi yang sebenarnya. Pengamatan bersifat non 

partisipatif, yaitu peneliti berada di luar sistem yang diamati. 

2) Wawancara mendalam (indepht interview) yang dilakukan kepada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan dan para pengelola wisata setempat serta 

para pengunjung dengan cara melakukan tanya jawab atau percakapan 

langsung dengan seluruh sumber data yang ada berdasarkan daftar 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai panduan sumber data.  

3) Dokumentasi yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2005). Dokumen berguna karena dapat memberikan latar 

belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian yang dapat 

dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek data dan merupakan bahan 

utama dalam penelitian. 

3.8. Konsep Blue Ocean Strategy 

Menurut Kim dan Mauborgne (2005) strategi ini menantang perusahaan untuk 

keluar dari persaingan dengan cara menciptakan ruang pasar yang belum ada 

pesaingnya, dengan kompetisi pun tidak menjadi relevan. Strategi samudra biru 

mengikuti logika strategis yang disebut inovasi nilai. Inovasi nilai memberikan 
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penekanan setara pada nilai dan inovasi. Inovasi nilai terjadi hanya ketika 

perusahaan memadukan inovasi dengan utilitas, harga dan posisi biaya. Inovasi 

nilai diciptakan dalam wilayah dimana tindakan perusahaan secara positif 

mempengaruhi struktur biaya dan tawaran nilai bagi pembeli, dengan kata lain 

harga rendah dan nilai naik. Penghematan biaya dilakukan dengan menghilangkan 

dan mengurangi faktor-faktor yang menjadi titik persaingan dalam industri. 

Penciptakan samudera biru adalah bagaimana menekan biaya dan meningkatkan 

nilai bagi pembeli. Nilai pembeli berasal dari utilitas dan harga yang ditawarkan 

perusahaan kepada pembeli. Nilai perusahaan dihasilkan dari harga dan struktur 

biaya. Inovasi nilai tercapai hanya ketika keseluruhan sistem kegiatan utilitas, 

harga, dan biaya perusahaan terpadu dengan tepat. Pendekatan keseluruhan sistem 

ini yang menjadikan penciptaan samudera biru sebagai sebuah strategi 

berkesinambungan, oleh karena itu samudra biru memerlukan kerangka kerja 

analitis untuk menciptakan samudra biru dan prinsip-prinsip untuk mengelola 

resiko secara efektif. 

3.9. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis Blue 

Ocean Strategy atau strategi samudera biru yaitu menciptakan ruang pasar tanpa 

pesaing dan membiarkan kompetisi tak lagi relevan. 

3.10. Langkah Kerja 

Dalam memasarkan potensi pariwisata yang ada, perlu dilakukan dengan 

membangun strategi samudera biru dalam rangkaian utilitas wisatawan sebagai 

pembeli, harga, biaya dan pengadopsian. 
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Kabupaten Pesisir Barat perlu membangun strategi samudra biru dalam rangkaian 

utilitas konsumen yaitu wisatawan baik yang berasal dari dalam negeri maupun 

dari mancanegara, selanjutnya adalah harga, biaya dan pengadopsian.  

Titik awalnya adalah utilitas para wisatawan. Apakah produk yang akan 

ditawarkan memberikan utilitas istimewa. Adakah alasan menarik bagi wisatawan 

untuk berkunjung ke Kabupaten Pesisir Barat. Jika tidak, maka tidak ada potensi 

bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk mulai melakukan startegi 

samudera biru. Di sini hanya ada tersisa dua pilihan. Menyingkirkan ide ini 

sementara atau memikiran kembali hingga mendapatkan jawaban Ya.  

Saat jawaban Ya sudah didapatkan terhadap pertanyaan utilitas istimewa dari 

produk pariwisata yang akan dipasarkan, kita bisa melangkah pada tahap kedua: 

menetapkan harga strategis yang tepat. Yang menjadi persoalan dalam hal ini 

pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tidak ingin semata-mata mengandalkan harga 

untuk menarik minat kunjungan para wisatawan. Pertanyaan kuncinya adalah: 

Apakah harga yang ditawarkan akan mampu menarik para wisatawan untuk 

melakukan kunjungan. Jika tidak, ini berarti bahwa wisatawan tidak mampu 

membelinya. Jadi produk-produk wisata yang ditawarkan tidak akan mampu 

menciptakan kehebohan pasar. 

Kedua langkah tadi berkaitan dengan sisi pemasaran dari potensi pariwisata yang 

ada, kedua langkah tersebut memastikan bahwa pemerintah Kabupaten Pesisir 

Barat telah menciptakan lompatan dalam menarik minat para wisatawan untuk 

berkunjung, dimana pelayanan yang didapatkan sama dengan kepuasan yang 
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didapatkan dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh para 

wisatawan selama melakukan kunjungan. 

Mengamankan sisi penerimaan membawa kita memasuki tahap ketiga yaitu biaya. 

Bisakah pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menciptakan biaya yang ditargetkan 

dan tetap mendapatkan penerimaan yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang memadai. Bisakah pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan segenap pelaku 

pariwisata yang ada mendapatkan pendapatan pada harga yang strategis dengan 

biaya yang terjangkau oleh para calon wisatawan yang menjadi sasaran. 

Langkah terakhir adalah menghadapi rintangan-rintangan pengadopsian. Apa saja 

rintangan-rintangan pengadopsian dalam menggulirkan ide untuk memasarkan 

potensi pariwisata yang ada. Sudahkah pemerintah daerah beserta pelaku-pelaku 

pariwisata yang ada menghadapi rintangan-rintangan yang ada secara langsung? 

Jika pemerintah daerah beserta pelaku-pelaku pariwisata yang ada dapat 

menghadapi rintangan-rintangan yang ada secara langsung, maka dapat dikatakan 

bahwa strategi samudera biru (Blue Ocean strategy) layak diterapkan dalam 

memasarkan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. 

Tabel 3.3 : Indeks Ide Strategi Samudra Biru Pengembangan Pariwisata 

Kabupaten Pesisir Barat 

Dimensi Indikator Respon 

Utilitas Apakah ada utilitas 

istimewa? 

Apakah ada alasan kuat 

untuk menikmati 

produkproduk 

wisata yang 

ditawarkan? 

 

.... 

Harga Apakah harga yang 

ditawarkan bisa menarik 

kebanyakn calon 
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wisatawan? .... 

Biaya Apakah struktur biaya 

sesuai dengan biaya 

sasaran? 

.... 

Pengadopsian Apakah sudah menangani 

hambatan-hambatan 

pengadopsian secara 

langsung? 

 

.... 

Ket: Jawaban untuk titik-titik diatas adalah positif (+) atau negative (-) 

3.11. Kerangka Kerja Empat Langkah 

Menurut Kim dan Mauborgne (2005) untuk merekronstruksi elemen-elemen nilai 

pembeli dalam mebuat kurva nilai baru, maka dikembangkan menjadi kerangka 

kerja empat langkah. Sebagaimana ditunjukan dalam gambar 3.1, agar dapat 

mendobrak dilema/pertukaran antara diferensiasi dan biaya rendah serta agar bisa 

menciptakan kurva nilai baru.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Kerangka Kerja Empat Langkah 

 Sumber: Kim dan Mauborgne (2005) 
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yang harus ditingkatkan 
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Ada empat pertanyaan kunci untuk menantang logika strategi dan model bisnis 

sebuah industri: 

1. Faktor apa saja yang harus dihapuskan dari faktor-faktor yang telah diterima 

begitu saja oleh industri? 

2. Faktor apa saja yang harus dikurangi hingga dibawah standar industri? 

3. Faktor apa saja yang harus ditingkatkan hingga di atas standar industri? 

4. Faktor apa saja yang belum pernah ditawarkan industri hingga harus 

Diciptakan? 

Pertanyaan pertama adalah untuk mempertimbangkan penghilangan faktor-faktor 

yang sudah lama menjadi ajang persaingan bagi perusahaan-perusahaan dalam 

industri. Sering kali, fakotr-faktor ini diterima bagitu saja, meskipun faktor-faktor 

tersebut tidak lagi memiliki nilai atau bahkan mungkin mengurangi nilai. 

Terkadang, ada perubahan fundamental dalam apa yang dihargai sebagai nilai 

oleh pembeli, tapi perusahaan yang berfokus pada pembandingan diri 

(benchmark) satu sama lain menanggapi, atau bahkan tidak melihat, perubahan 

itu. 

Pertanyaan kedua adalah untuk menentukan apakah produk atau jasa kita selama 

ini dirancang terlalu berlebihan untuk mengikuti irama kompetisi dan 

mengalahkanya. Disini, perusahaan terlalu berlebihan dalam melayani konsumen 

dan meningkatkan struktur biaya mereka tanpa menghasilkan apa-apa. 

Dengan dua pertanyaan tersebut soal menghilangkan dan mengurangi, kita 

mendapatan pengetahuan tentang bagaimana menurunkan struktur biaya kita 

terhadap pesaing. Dalam hal ini contoh kasusnya adalah manajer jarang sekali 

secara sistematis berusaha menghilangkan dan mengurangi investasi dalam faktor-

faktor yang menjadi ajang kompetisi dalam industri. Hasilnya adalah peningkatan 

struktur biaya dan model-model bisnis kompleks. Dua faktor yang terakhir, 

sebaliknya, memberi kita pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan nilai 
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pembeli dan menciptakan permintaan baru. Secara bersama-sama keempat 

pertanyaan ini memungkinkan kita secara sistematis mengeksplorasi cara kita 

merekonstruksi elemen-elemen nilai pembeli di sepanjang industri-industri 

alternatif demi menawari pembeli pengalaman yang sama sekali baru, secara 

bersamaan tetap mempertahankan struktur biaya kita pada level rendah. 

3.12. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) atas kehandalan (reabilitas). Derajat kepercayaan atau 

kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. 

Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. Menurut 

Moleong (2004) ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa 

keabsahan data, yaitu: 

a. Derajat Kepercayaan (credibility) 

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas 

internal dan nonkualitatif. Fungsi derajat kepercayaan yaitu: pertama, 

penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan 

hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan 

ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan 

beberapa teknik pemeriksaan, yaitu: 

1) Triangulasi  

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan 

membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain, pada 

berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan 

metode yang berlainan. Adapun triangulasi yang dilakukan dengan tiga 
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macam teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan number data, 

metode, dan teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukan dengan jalan: 

a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. 

b. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan 

wawancara. 

c. Mengeceknya dengan berbagai sumber data. 

d. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data 

dapat dilakukan. 

Berdasarkan hasil triangulasi tersebut maka akan sampai pada salah satu 

kemungkinan yaitu apakah data yang diperoleh ternyata konsisten, tidak 

konsisten, atau berlawanan. Maka selanjutnya mengungkapkan gambaran 

yang lebih memadai mengenai gejala yang ditelitinya. 

2) Kecukupan referensial 

Yaitu mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau 

rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan 

untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.  

b. Keteralihan (transferability) 

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada pengamatan anatara 

konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut 

seorang peneliti perlu mencari dan mengumpulkan data kejadian dalam 

konteks yang sama.  

c. Kebergantungan (dependability) 

Kebergantungan merupakan substitusi reabilitas dalam penelitian 

nonkualitatif. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan 

dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. 

Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi 
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bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependendability-nya. 

Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka 

penelitian tersebut tidak dependable. Untuk mengetahui dan memastikan 

apakah hasil penelitian ini benar atau salah, peneliti selalu mendiskusikannya 

dengan pembimbing secara bertahap mengenai data-data yang didapat di 

lapangan mulai dari proses penelitian sampai pada taraf kebenaran data yang 

didapat. 

d. Kepastian (confirmability) 

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, 

sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian 

(confimability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang 

dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya da. 

Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan 

disepakati hasil penelitian tadak lagi subjektif tapi sudah objektif.  

Dalam penelitian ini dilakukan uji validitas dan reabilitas dengan cara, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Derajat Kepercayaan (credibility) 

1) Triangulasi yang dilakukan dengan mewawancarai lebih dari 1 informan 

untuk mendapatkan kecocokan data pada obyek penelitian. 

2) Kecukupan referensial dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan penelitian ini untuk 

menguji kembali data ada. 

b. Dalam penelitian ini peneliti melakukan keteralihan dengan mencari dan 

mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama mengenai 

identifkasi strategi pemasaran pada sektor pariwisata di kawasan Kabupaten 

Pesisir Barat. Dalam melakukan penelitian, peneliti selalu mendiskusikan hasil 
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di lapangan dengan tim pembimbing mengenai data-data yang didapat di 

lapangan mulai dari proses penelitian sampai pada taraf kebenaran data yang 

didapat. 

c. Untuk menjamin kepastian bahwa penelitian ini objektif, peneliti dalam hal ini 

melakukan pemeriksaan secara cermat bersama dengan pembimbing terhadap 

kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan derajat 

ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data. 


