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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

 

Menurut Tejoyuwono dalam Ida Bagoes Mantra (2008: 5), metode penelitian ialah 

suatu ilmu tentang kerangka kerja melaksanakan penelitian yang bersistem. 

Bersistem berarti penelitian dikerjakan secara kontekstual. 

 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian terapan (applied research) bersifat deskripitif. Metode deskriptif 

adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, 

suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada 

masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

(Wardiyanta, 2006: 5). 

 

Metode penelitian ini adalah untuk menerapkan atau mengimplementasikan 

Sistem Informasi Geografi dengan menggunakan perangkat lunak R2V 3.2, Arc. 

Info 3.5 dan ArcView 3.3. 

 

3.2 Bahan dan Alat Penelitian 

 

1. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah; 

a. Data spasial berupa peta administratif Kabupaten Pesisir Barat. 
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b. Data Atribut berupa data objek wisata alam yang terdapat di daerah 

Kabupaten Pesisir Barat. 

Obyek wisata tersebut dipetakan, dengan cara dibuatkan peta obyek wisata 

alam semenarik mungkin sehingga memberikan kemudahan dalam mengetahui 

sebaran obyek wisata alam yang ada di daerah Kabupaten Pesisir Barat. 

 

2. Alat Penelitian 

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah; 

a. Perangkat Keras 

1. Seperangkat komputer/ laptop untuk membuat peta sebaran objek 

wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat. 

2. Printer, untuk mencetak hasil. 

3. GPS, untuk menentukan titik koordinat objek wisata alam dan tracking 

aksebilitas di Kabupaten Pesisir Barat. 

4. CD-RW, untuk menyimpan informasi mengenai Objek Wisata Alam di 

daerah Kabupaten Pesisir Barat. 

5. Kamera, untuk mengambil gambar di lapangan atau objek penelitian. 

b. Perangkat Lunak 

1. ArcView versi 3.3, untuk memvisualisasikan peta Objek Wisata Alam 

Kabupaten Pesisir Barat. 

2. Adobe Flash, untuk membuat media animasi peta Obyek Wisata Alam 

Kabupaten Pesisir Barat. 
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3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

 

1. Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah Objek Wisata Alam yang ada di Kabupaten 

Pesisir Barat. 

2. Objek Penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah data geospasial, yaitu: 

a. Data spasial yaitu lokasi Objek Wisata Alam berdasarkan titik koordinat. 

b. Data atribut yaitu data-data objek wisata alam tersebut seperti gambaran 

umum, aksebilitas, daya tarik dan lain sebagainya. 

 

3.4 Unit Analisis dan Unit Pemetaan Penelitian 

 

1. Unit Analisis 

Unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen 

yang diteliti. Maka Unit analisis penelitian ini adalah berupa wilayah, dengan 

fokus permasalahannya adalah Objek Wisata Alam di Wilayah Kabupaten Pesisir 

Barat. 

2. Unit Pemetaan 

Unit Pemetaan adalah merupakan pembagian ruang terkecil atau hierarki terkecil 

dalam suatu peta tematik yang digunakan untuk menampilkan informasi tematik 

tersebut. Unit pemetaan dalam penelitian ini adalah area. Kabupaten Pesisir Barat 

terdiri dari 11 kecamatan terbagi menjadi 3 area.  
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Adapun pembagian area sebagai berikut: 

1. Area Pesisir Barat bagian Utara terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan 

Lemong, Pesisir Utara, Karya Punggawa dan Pulau Pisang.  

2. Area Pesisir Barat bagian Tengah terdiri dari 4 kecamatan, yaitu 

Kecamatan Way Krui, Pesisir Tengah, Krui Selatan dan Pesisir Selatan.  

3. Area Pesisir Barat bagian Selatan terdiri dari 3 kecamatan, yaitu 

Kecamatan Ngambur, Bengkunat dan Bengkunat Belimbing. 

 

3.5 Variable Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

 

1. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013: 38), Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel 

dalam penelitian ini adalah peta digital berbasis sistem informasi mengenai data – 

data objek wisata alam mencakup lokasi dan jenis objek wisata. 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Peta Digital  

Peta Digital adalah pemetaan sebaran Objek Wisata Alam yang terdapat di 

Kabupaten Pesisir Barat yang disajikan dalam bentuk program komputer hasil dari 

kombinasi perangkat lunak ArcView dan Adobe Flash. 
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b. Sistem Informasi 

Sistem Informasi adalah rangkaian data yang terdapat pada program peta digital 

berupa data-data objek wisata alam mencakup : 

1. Lokasi Objek Wisata 

Lokasi objek wisata adalah lokasi absolut dari objek wisata tersebut dilihat dari 

koordinat (letak astronomis) dan letak administratif. Untuk mengetahui letak 

dan akses menuju objek wisata yang terdapat di wilayah Kabupaten Pesisir 

Barat dilakukan pengukuran secara tracking dan ploting spot dengan 

menggunakan GPS dan observasi lapangan. 

2. Objek Wisata Alam. 

Objek wisata yang menjadi variabel penelitian ini memiliki fokus berupa jenis 

objek wisata alam (Natural Amenities) yang ditawarkan menjadi ciri khas dari 

objek wisata tersebut sehingga menjadi daerah tujuan wisata. Untuk 

mengetahui jenis dari objek wisata yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat 

dilakukan pengelompokan jenis objek wisata yang dapat berupa pantai, 

pemandangan alam, ekowisata dan agroforesty. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Dalam 

penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yaitu: 
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1. Teknik Observasi 

Observasi adalah pengamatan  dan pencatatan dengan sistematik fenomena-

fenomena yang diteliti (Ida Bagoes Mantra, 2008: 79). Teknik pengumpulan data 

dengan observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Teknik 

observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan untuk 

mendapat data mengenai lokasi-lokasi objek wisata di daerah Kabupaten Pesisir 

Barat dan pengambil gambar objek wisata yang sedang diteliti. 

 

2. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah pengambilan data melalui dokumen-dokumen atau 

catatan permasalahan yang akan diteliti (Wardiyanta, 2006: 33). Teknik 

pengumpulan data dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

sekunder dari instansi-instansi terkait. Data sekunder dalam penelitian ini berupa 

data deskripsi Kabupaten Pesisir Barat dan daya tarik yang ditawarkan objek 

wisata alam yang terdapat di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pesisir Barat, 

dan peta administratif Kabupaten Pesisir Barat dari Bappeda Pesisir Barat. 

 

3. Teknik Wawancara 

Wawancara yaitu menggali secara terarah pikiran orang lain dalam suatu bidang 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Ambo Tuwo, 2011: 253). Adapun 

wawancara tidak terstuktur adalah wawancara bebas di mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan 

hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono,2013:140).   
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Teknik pengumpulan data wawancara tidak terstruktur digunakan untuk 

mengumpulkan data sekunder serta memperoleh informasi lebih mendalam 

mengenai Objek Wisata Alam Kabupaten Pesisir Barat kepada Instansi 

Pemerintahan maupun pengelola objek wisata. 

 

3.7 Teknik Analisa Data 

 

Data yang terkumpul dari observasi dan dokumentasi yaitu berupa gambar-

gambar objek wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat yang diperoleh di lapangan 

dan peta-peta pendukung seperti peta administratif dan jaringan jalan Kabupaten 

Pesisir Barat. Data tersebut digunakan untuk memetakan objek wisata alam di 

Kabupaten Pesisir Barat.  

 

Dalam menjawab rumusan masalah maka teknik analisa data yang digunakan 

adalah analisa data digital. Analisa digital adalah penggunaan komputer dengan 

menggunakan program perangkat lunak untuk mengolah data yang telah diperoleh 

dari lapangan maupun hasil dokumentasi. Penyajian hasil penelitian adalah 

menampilkan peta sebaran objek wisata alam di daerah Kabupaten Pesisir Barat 

yang disertai informasi mengenai objek wisata tersebut dengan menggunakan 

perangkat komputer. 

 

 

 

 

 


