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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini, akan dipaparkan terkait metode yang digunakan untuk 

menganalisis permasalahan dengan tema yang sudah ditentukan. Adapun metode 

yang akan dijelaskan pada bab ini berkaitan dengan; jenis penelitian, lokasi 

penelitian, fokus kajian, informan dan pengumpulan data, sumber data, teknik 

analisis data, dan teknik validasi data. 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini mengagunkan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif Menurut Moleong (2010: 6) digunakan 

untuk menggali, menggambarkan, serta mendeskripsikan secara objektif tentang 

keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi. Digunakannya metode 

kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih 

menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji yaitu 

tentang peran pemangku kepentingan dalam pengembangan kapasitas masyarakat 

untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Desa Dieng Kulon Kabupaten 

Banjarnegara. Harapannya dengan menggunakan metode kualitatif nantinya akan 

diperoleh pemahaman yang mendalam tentang dinamika yang terjadi dan kemudian 

akan dihasilkan sebuah penemuan atau data. 

B. Lokasi Penelitian 

Pembahasan dalam penelitian ini adalah peran pemangku kepentingan dalam 

pengembangan kapasitas masyarakat untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan 

di Desa Dieng Kulon Kabupaten Banjarnegara. Karena itu, penelitian mengambil 
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lokasi di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Peneliti 

menjadikan Desa Dieng Kulon sebagai lokus dari penelitian dengan 

mempertimbangkan kesuksesan dan keberhasilan dari pengelolaan dan manajemen 

dalam mengembangkan potensi masyarakat. Selain itu, dijadikannya Desa Dieng 

Kolon menjadi desa percontohan untuk pengelolaan desa wisata untuk desa-desa 

lainnya menjadi salah satu pertimbangan lainnya. Penelitian juga mengambil lokasi 

di Dinas Pariwisata Banjarnegara untuk melengkapi data yang dibutuhkan yang 

berkaitan dengan tema penelitian. 

C. Fokus Kajian 

Dalam penelitian yang berjudul “Peran Pemangku Kepentingan Dalam 

Pengembangan Kapasitas Masyarakat Untuk Mewujudkan Pariwisata 

Berkelanjutan Di Desa Dieng Kulon Kabupaten Banjarnegara” ini, maka kajian 

yang kemudian dianalisis dalam penelitian ini adalah peran setiap pemangku 

kepentingan yang terlibat dalam pengembangan kapasitas dalam mewujudkan 

pariwisata berkelanjutan dan proses pengembangan kapasitas masyarakat yang 

dilakukan dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Desa Dieng Kulon 

Banjarnegara.  

a. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang 

karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori 

yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari 

masing-masing variabel. Adapun dalam penelitian yang di lakukan, dalam 

penelitian ini, peneliti mengacu kepada pengertian pemangku kepentingan yang 
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didefinisikan oleh Freeman, (1984), dimana pemangku kepentingan merupakan 

setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh 

pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan Pengembangan kapasitas yang 

didefinisikan sebagai suatu proses untuk meningkatkan kemampuan orang, 

organisasi, atau sistem untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan 

(Brown et al., 2001: 4; Rohdewohld & Poppe, 2005: 11) 

b. Definisi Operasional  

Agar konsep data diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus 

dioperasionalisasikan dengan cara mengubahnya menjadi variabel atau sesuatu 

yang mempunyai nilai. Adapun dalam mendefinisikan peningkatan kapasitas 

peneliti mengacu kepada teori yang di bangun oleh Soeprapto (2006: 20) dengan 

mengemukakan bahwa faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi 

pengembangan kapasitas adalah sebagai berikut: 

1. Komitmen bersama. 

Komitmen bersama ini yang akan menjadi modal dasar yang harus dimiliki 

sehingga secara terus-menerus dapat di tumbuh kembangkan dan dipelihara 

secara baik yang akan menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang 

akan dilakukan oleh sebuah organisasi. pengembangan kapasitas akan 

dilakukan sehingga tujuan dapat tercapai. Komitmen tersebut harus dipupuk 

dan di pelihara sehingga menghasilkan lingkungan yang kondusif mulai dari 

pimpinan hingga staf sehingga semuanya bisa bekerja sama dengan solid dan 

mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan. 
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2. Kepemimpinan. 

Dengan kepemimpinan yang tepat dalam sebuah organisasi akan memberikan 

kesempatan luas pada setiap elemen organisasi untuk dapat 

menyelenggarakan pengembangan kapasitas yang akan berpengaruh terhadap 

efektivitas kapasitas kelembagaan menuju realisasi tujuan organisasi yang 

diinginkan. 

3. Reformasi peraturan. 

Dalam mendukung keberhasilan program pengembangan kapasitas 

diperlukan sebuah peraturan atau kebijakan yang kondusif dan konsisten, 

tidak jarang kebijakan sendirilah yang menghambat terjadinya 

pengembangan kapasitas karena di dalamnya condong akan kontekstualitas 

politis di dalamnya. 

4. Reformasi kelembagaan. 

Reformasi peraturan merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan dalam 

reformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan dilakukan dengan 

menciptakan suasana dan budaya yang kondusif.  

Selanjutnya, definisi operasional yang digunakan peneliti di dalam 

merumuskan peran pemangku kepentingan yang mengacu kepada 3 atribut/alat 

yang dijadikan dasar dari penilaian (Mitchell et al, 1997) yaitu: 

1. Kekuatan (power) merupakan kepemilikan sumber daya atau kemampuan 

yang dimiliki oleh pemangku kepentingan agar bisa memaksakan 

kehendaknya meskipun ada perlawanan. 

2. Legitimasi (legitimated) merupakan pengakuan sosial yang dibentuk karena 
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perilaku pemangku kepentingan sesuai dengan sistem norma di masyarakat. 

3. Kepentingan (urgency) merupakan klaim waktu yang rentan atau signifikan 

menuntut perhatian yang sesegera mungkin. 

D. Informan dan Pengumpulan Data 

Informan pada penelitian ini terdari dari pemangku kepentingan baik dari 

pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat yang bersinggungan langsung 

maupun tidak langsung terhadap pengembangan kapasitas dalam mewujudkan 

pariwisata berkelanjutan di Desa Dieng kulon, Banjarnegara. Dalam melakukan 

kegiatan pengumpulan data terkait tema yang di angkat, langkah selanjutnya 

dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi 

dokumentasi. Untuk lebih jelas terkait informan dan kegiatan pengumpulan data 

yang dilakukan akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang berkaitan dengan tema 

yang diambil. Pada penelitian ini, wawancara yang digunakan ialah 

menggunakan wawancara mendalam (indepth interview). Adapun informan 

dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara yang 

terdiri kepala Dinas Pariwisata Banjarnegara (AY), kepala Desa Dieng Kulon 

(Pak S), ketua Pokdarwis Pandawa (AF) anggota Prokja Pokdarwis Pandawa 

(BB). Sehingga teknik penentuan informan menggunakan snowball yang diawali 

informasi dari informan pertama yaitu Kepala Dinas Pariwisata Banjarnegara 

dan berlanjut seterusnya.  

b. Pengamatan atau observasi dilakukan dengan maksud untuk bisa bersentuhan 

langsung dan memahami proses-proses interaksi yang terjadi di dalam aktivitas 
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kegiatan masyarakat di Desa Dieng Kulon. Karena teknik ini akan sangat relevan 

dilakukan sehingga peneliti dapat melihat, merasakan, dan memahami secara 

mendalam mengenai interaksi yang terjadi di dalam masyarakat Dieng Kulon. 

Peneliti berperan sebagai pengamat yang melakukan pengamatan dan 

pencatatan, dari hasil pengamatan yang diperoleh selanjutnya akan diolah hingga 

menghasilkan output yang akan dijadikan sumber data bermanfaat bagi 

penelitian. 

c. Studi Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari dokumen 

yang berkaitan dengan tema penelitian. Beberapa macam bahan yang dapat 

dipergunakan dalam studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen 

profil masyarakat Dieng Kulon dan dokumen berkaitan dengan data struktur 

organisasi, program kerja, kegiatan-kegiatan Pokdarwis Pandawa yang telah 

dilaksanakan terkait topik peneliti. Selain itu dokumen dapat di peroleh melalui 

surat kabar dan majalah yang membahas mengenai masyarakat di Dieng Kulon 

yang masih berkaitan dengan tema penelitian. 

E. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif tentunya memerlukan data yang valid, Lofland dan 

Lofland dalam (Moleong, 2010: 157), menyatakan bahwa sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain. Untuk itu, penelitian ini membagi sumber data yang 

digunakan terdiri atas dua yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang berbentuk variabel atau kata-kata yang 
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diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek 

penelitian atau informan yang dapat dipercaya, subjek penelitian atau informan 

yang dimaksud adalah yang berkenaan dengan variabel penelitian (Arikunto, 

2013: 22). Subjek penelitian atau informan yaitu orang yang memberikan 

informasi atau menjawab pertanyaan- pertanyaan peneliti, baik pertanyaan 

tertulis maupun lisan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

Pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara yang terdiri kepala Dinas Pariwisata 

Banjarnegara dan pemerintah desa yaitu kepala Desa Dieng kulon, Ketua 

Pokdarwis Pandawa, Ketua Prokja Pokdarwis Pandawa, masyarakat Dieng 

Kulon dan Tokoh masyarakat Dieng Kulon yang mempunyai keterkaitan dengan 

tema penelitian 

b. Sumber Data Sekunder 

Arikunto (2013: 22) menjelaskan data sekunder sebagai data yang diperoleh 

dari dokumen-dokumen grafis (seperti tabel, catatan, notulen rapat, dll), 

dokumentasi berupa foto atau rekaman video, dan lain sebagainya yang dapat 

memperkaya data primer. Data sekunder dapat di peroleh melalui pemerintah 

daerah setempat dalam hal ini pemerintah desa Dieng Kulon dan juga dari 

Pokdarwis Pandawa terkait pengembangan kapasitas. Di samping itu, tidak 

menutup kemungkinan informasi yang diperoleh baik melalui media massa 

maupun elektronik, akan digunakan sebagai data sekunder sepanjang relevan 

dengan penelitian ini. 

F. Teknik Validasi Data 

Penelitian ini akan dipandang ilmiah apabila didalam mendapatkan data- data 
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penelitian memperhatikan validitas datanya. Validitas data dimaksudkan untuk 

membuktikan bahwa data yang diperoleh pada saat penelitian sesuai dengan apa 

yang benar-benar terjadi. Selanjutnya, untuk menguji keabsahan dan kebenarannya, 

digunakan metode triangulasi dimana untuk mendapatkan data tidak hanya diambil 

dari satu melainkan dari beberapa sumber. 

 Menurut Patton (2006: 102) teknik trianggulasi merupakan teknik berdasarkan 

pola pikir fenomenologi yang bersifat multi perspektif artinya untuk menarik 

kesimpulan yang mantap diperlukan tidak hanya satu cara pandang. Patton (2006: 

99) menyatakan ada empat macam teknik trianggulasi: 

a. Trianggulasi Data/Sumber 

Jenis trianggulasi mengarah pada pemanfaatan jenis data yang berbeda- beda 

dalam pengumpulan data, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap 

kebenarannya bila digali dari beberapa sumber. 

b. Trianggulasi Metode 

Jenis trianggulasi ini dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi 

menggunakan teknik atau metode yang berbeda, kemudian hasilnya 

dibandingkan dan dapat ditarik simpulan data yang lebih kuat validitasnya. 

c. Trianggulasi Peneliti 

Trianggulasi peneliti adalah hasil penelitian baik data maupun simpulan 

mengenai bagian tertentu ataupun keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari 

beberapa peneliti. 

d. Trianggulasi teori 

Tringgulasi teori dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif 
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lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Dari beberapa 

perspektif tersebut akan diperoleh pandangan yang lebih lengkap, tidak hanya 

sepihak sehingga bisa dianalisis dan ditarik simpulannya yang lebih menyeluruh. 

Dari empat macam jenis trianggulasi tersebut, dalam penelitian ini menggunakan 

teknik trianggulasi metode. Teknik trianggulasi metode yaitu pengumpulan data 

dilakukan dengan cara menggunakan metode yang berbeda untuk mendapatkan 

data penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode 

wawancara, pengamatan dan dokumentasi. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Analisis data menurut Bogdan & Biklen dalam (Moleong, 

2010: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

menyintesiskannya, mencari/menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dinarasikan kepada orang lain. 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data dari berbagai sumber, 

yaitu wawancara, pengamatan dalam catatan lapangan, dokumen, dokumen resmi, 

gambar, foto, dan sebagainya (Moleong, 2010: 247). 

Analisis data di penelitian kualitatif ini bersifat induktif, artinya semua simpulan 

dibentuk dari semua informasi atau data yang sudah diperoleh dari lapangan selama 

penelitian dilakukan. Proses analisis sendiri sudah dilakukan sejak awal penelitian 

melalui proses pengumpulan data, yang nantinya data yang diperoleh benang 

merah/keterkaitan sesuai dengan tujuan dari penelitian itu sendiri. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif 
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Milles dan Huberman (1992: 16) yang terdiri dari tiga komponen analisis data yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 a. Reduksi data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 

2008: 249). Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan sampai 

penelitian berakhir atau selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. 

Tahapan reduksi data dalam pengumpulan data bisa dilakukan dengan membuat 

ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, 

dan menulis memo ataupun yang lainnya. 

Adapun menurut Milles & Huberman (1992: 73) menjelaskan tahapan yang 

terjadi dalam proses reduksi data meliputi; tahapan pertama dalam proses 

reduksi data adalah dengan meringkaskan data kontak langsung dengan orang, 

situasi dan kejadian di lokasi penelitian. Pada langkah pertama ini termasuk pula 

memilih dan meringkas dokumen yang relevan dengan tema penelitian yang 

diambil. Kedua, penggodaan merupakan langkah selanjutnya yang harus diambil 

dalam proses reduksi data, hal yang perlu diperhatikan dalam penggodaan 

setidak-tidaknya empat hal, seperti; a. Digunakan simbol atau ringkasan; b. 

Kode dibangun dalam suatu struktur tertentu. Kode dibangun dengan tingkat 
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rinci tertentu; dan keseluruhannya dibangun dalam suatu sistem yang integratif. 

Ketiga, dalam analisis selama pengumpulan data diperlukan kegiatan berupa 

pembuatan catatan yang dilakukan secara obyektif. Dalam penelitian perlu 

mencatat sekaligus mengklasifikasikan dan mengedit jawaban atau situasi 

sebagaimana adanya, faktual atau obyektif-deskriptif yang di temukan di 

lapangan. Keempat, membuat catatan reflektif. Menuliskan apa yang terangkan 

dan terpikir oleh peneliti dalam sangkut paut dengan catatan obyektif tersebut 

diatas. Harus dipisahkan antara catatan obyektif dan catatan reflektif. 

Tahap selanjutnya yaitu merupakan tahapan kelima adalah membuat catatan 

marginal. Miles dan Huberman perlu adanya pemisah komentar peneliti 

mengenai subtansi dan metodologinya. Komentar substansial yang merupakan 

catatan marginal. Keenam, penyimpanan data. Penyimpanan data yang 

dilakukan untuk setidak-tidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan; a) 

Pemberian label; b) Mempunyai format yang uniform dan normalisasi tertentu; 

dan c) Menggunakan angka indeks dengan sistem terorganisasi baik. Ketujuh, 

analisis data selama pengumpulan data dengan melakukan pembuatan memo. 

Memo yang dimaksud Miles dan Huberman adalah teorisasi ide atau 

konseptualisasi ide, dimulai dengan pengembangan pendapat atau proposisi. 

Kedelapan, analisis antarlokasi. Ada kemungkinan bahwa studi dilakukan pada 

lebih dari satu lokasi atau dilakukan oleh lebih satu staf peneliti. Pertemuan antar 

peneliti untuk menuliskan kembali catatan deskriptif, catatan reflektif, catatan 

marginal dan memo masing-masing lokasi atau masing-masing peneliti menjadi 

yang konform satu dengan lainnya, perlu dilakukan. Dan terakhir adalah tahapan 
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kesembilan dengan pembuatan ringkasan sementara antar lokasi. Isinya lebih 

bersifat matriks tentang ada tidaknya data yang dicari pada setiap lokasi. 

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan degan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengembangan 

kapasitas dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Desa Dieng kulon, 

Banjarnegara. Penelitian ini memilih informasi yang dianggap penting dan 

sesuai dengan tujuan penelitian dan sebaliknya informasi yang dianggap kurang 

atau tidak sesuai dengan tujuan penelitian tidak dimasukkan ke dalam hasil 

penelitian. Dengan dilakukannya reduksi data ini diharapkan menabahkan 

pemahaman terkait tema dan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, 

sehingga kemudian dapat diperoleh data hasil reduksi lebih bermakna untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. 

b. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Dalam penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Display data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2008:249). 

Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya dapat memudahkan melihat 

informasi dalam bentuk yang kompak. Susunan penyajian data yang baik dan 

jelas sistematikanya akan banyak menolong peneliti. 

Penyajian data pada penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yang telah 

dirumuskan di awal dan informasi yang disajikan merupakan deskripsi dari 
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kondisi fakta secara rinci untuk menjawab permasalahan yang ada. Data yang 

disajikan berasal dari observasi, wawancara mendalam pada informan atau 

narasumber dan juga telaah dokumen yang dianggap dapat mendukung 

pencapaian dari penelitian ini. Data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk 

narasi atau deskripsi untuk menjawab rumusan masalah dan juga pertanyaan 

yang muncul selama penelitian. Disusun dengan cara sistematis, supaya dapat 

mempermudah dalam penarikan kesimpulan dan juga memudahkan untuk 

dipahami oleh pembaca. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Dengan penyajian data ini dapat menjelaskan apa saja yang terjadi di 

lapangan, bagaimana pelaksanaan pengembangan kapasitas dalam mewujudkan 

pariwisata berkelanjutan di Desa Dieng kulon, Banjarnegara. Pada dasarnya 

semakin lama penelitian dilakukan, simpulan yang diperoleh akan semakin 

memiliki landasan dan dukungan data yang semakin kuat. Sebelum dilakukan 

penarikan kesimpulan akan dilakukan verifikasi atau pengulangan yang 

bertujuan untuk pemantapan data yang telah disajikan sebelumnya. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 

2008: 257). Pada penelitian ini, kesimpulan awal didukung oleh data-data yang 

diperoleh peneliti di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini merupakan hasil 

penyederhanaan dan pengambilan inti dari penyajian data yang sudah dilakukan 

sebelumnya terkait dengan apa saja yang terjadi di lapangan. Proses analisis data 
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dengan model interaktif sendiri dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Milles dan Huberma 

Sumber: (Milles&Huberman, 1992: 20) 

Ketiga komponen tersebut diatas, yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan sebagai suatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, 

selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar, untuk membangun 

wawasan umum yang disebut analisis. Gambar diatas juga menunjukkan bahwa 

analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus 

menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan 

analisis yang saling susul menyusul. 
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