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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian  

  Penelitian dilaksanakan di kawasan Kampung Wisata Ekologis (KWE) 

“Puspa Jagad” yang berada di Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten 

Blitar pada tanggal 24 Oktober – 5 Novemer 2016. 

B. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Dinas Pariwisata, Olah Raga, Budaya, Pariwisata Kabipaten Blitar. 

2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar. 

3. Pemerintah Desa. 

4. KWE “Puspa Jagad”. 

5. Masyarakat Lokal yang Telah menetap Minimal 5 tahun di KWE “Puspa 

Jagad”. 

Adapun subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tiga Orang Dari Pihak Pemerintah Desa, yaitu Kecamatan dan Kelurahan. 

2. Dua Orang Dari Pihak Pengelola Organisasi Terkait. 

3. Tiga orang dari pihak Masyarakat, yang terdiri dari masyarakat lokal, 

pemilik homestay, dan pedagang. 
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C. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan 

mengumpulkan data berupa data primer.  

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini 

subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu 

benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. 

Selain data primer, data sekunder juga digunakan sebagai data 

pendukung atau pelengkap. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui 

media perantara, baik buku, catatan yang telag ada, arsip yang dipublikasikan, 

dsb. 

D. Tekhnik Pengumpulan Data 

Untuk menentukan strategi terbaik dalam upaya pengembangan 

Organisasi Alam dan Ekologis di Desa Semen Kecamatan Gandusari, maka 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Teknik Observasi, adalah proses pencatatan dan pengamatan kondisi fisik 

secara langsung terhadap objek yang akan diteliti beserta beberapa objek 

pembanding tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-

individu yang diteliti.  

2. Teknik Wawancara, adalah bentuk pertanyaan terstruktur yang ditanyakan 

secara lisan dan langsung kepada responden sesuai dengan masalah yang 

diteliti. 
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3. Teknik FGD (Focus Group Discussion), adalah forum diskusi dan dialog 

yang dilaksanakan secara terarah guna mendapatkan data mengenai suatu 

permasalahan di suatu perusahaan, komunitas, kawasan, dsb. 

4. Teknik Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan dan pengkajian beberapa 

informasi dari terbitan berkala, buku-buku, literatur dokumen, foto-foto, 

surat kabar, media elektronik, dan referensi statistik. 

E. Alat Analisis 

Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah Analisis 

SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threath). Adapun penjelasan 

mengenai analisis SWOT adalah sebagai berikut: 

  Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan 

untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang 

(opportunities) dan ancaman (threats) dalam suatu proyek, organisasi ataupun 

peluang bisnis. 

  Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui strategi apa saja yang 

digunakan setelah melihat faktor kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman 

yang dimiliki objek penelitian, yaitu Kampung Wisata Ekologis (KWE) “Puspa 

Jagad” di Desa Semen. 

 Adapun keempat komponen analisis SWOT yang akan digunakan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Strenghts (kekuatan) 
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 Merupakan situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari lingkungan 

internal yang dimiliki Kampung Wisata Ekologis (KWE) “Puspa Jagad” di 

Desa Semen. 

b. Weaknesses (kelemahan) 

 Merupakan situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari lingkungan 

internal yang dimiliki Kampung Wisata Ekologis (KWE) “Puspa Jagad” di 

Desa Semen. 

c. Opportunities (peluang) 

 Merupakan faktor atau keadaan positif yang muncul dari lingkungan 

eksternal objek dari Kampung Wisata Ekologis (KWE) “Puspa Jagad” di 

Desa Semen. 

d. Treathts (ancaman) 

 Merupakan faktor atau keadaan negative yang muncul dari lingkungan 

eksternal objek dari Kampung Wisata Ekologis (KWE) “Puspa Jagad” di 

Desa Semen. 

F. Tekhnik Analisis 

  Adapun tekhnik analisis yang digunakan dalam upaya perumusan 

strategi yang tepat KWE “Puspa Jagad” adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal 

  Hal pertama yang harus dilakukan dalam penyusunan strategi 

menggunakan alat analisis SWOT yaitu mengidentifikasi faktor internal dan 

eksternal suatu organisasi atau objek penelitian. Hal ini perlu dilakukan agar 
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peneliti memahami apa saja masalah yang ada dalam internal ataupun eksternal 

organisasi.  

2. Diagnosis SWOT 

 Setelah selesai dilakukan indentifikasi faktor internal dan eksternal, 

maka langkah selanjutnya yaitu membuat diagnosis SWOT. Diagnosis SWOT 

yaitu suatu proses yang digunakan untuk memisahkan antar Strenghts dan 

Weakness, serta Opportunities dan Threats yang ada dalam suatu organisasi. 

Adapun bentuk dari diagnosis SWOT adalah sebagai berikut: 

TABEL 3.1 

Diagnosis S – W 

KEKUATAN 

(STRENGHTS) 

KELEMAHAN 

(WEAKNESS) 

1.  1.  

2.  2.  

3. dst. 3. dst. 

 

TABEL 3.2 

Diagnosis O – T 

PELUANG 

(OPPORTUNITIES) 

ANCAMAN 

(THREATS) 

1.  1.  

2.  2.  

3. dst. 3. dst. 

Sumber : Rangkuti (2016) 
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3. Focus Group Discussion (FGD) 

  FGD atau Focus Group Discussion merupakan salah satu metode 

pengambilan data yang sering digunakan oleh peneliti. Hal ini dikarenakan FGD 

dapat mengumpulkan data kualitatif dalam waktu yang relative singkat.

 (Indrizal, 2014) dalam jurnal yang berjudul Diskusi Kelompok Terarah 

menjelaskan bahwa FGD merupakan proses pengumpulan data dan informasi 

secara sistematis, terarah serta melibatkan beberapa peserta. FGD dianggap 

metode yang tepat dalam proses pengumpulan data yang bersifat lokal dan 

spesifik. Oleh karena itu, proses FGD yang melibatkan masyarakat setempat 

merupakan pendekatan yang paling sesuai. 

  Adapun karakteristik FGD adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan topik diskusi agar proses FGD terarah dan dapat dimengerti 

dengan mudah oleh peserta FGD. 

2. Dilaksanakan secara berkelompok antara 5 – 11 peserta yang memiliki 

kepentingan atau kedudukan homogen atau hampir sama. Jumlah peserta 

yang leih sedikit memungkinkan peserta lebih leluasa dalam mengeluarkan 

pendapat. Hal ini dikarenakan FGD merupakan metode pengambilan data 

yang bersifat kualitatif. 

3. Waktu yang dibutuhkan dalam FGD berkisar antara 1 – 2 jam.  
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4. FGD dilaksanakan bukan semata-mata untuk memecahkan suatu 

permasalahan, melainkan bertujuan untuk menggali informasi sebesar-

besarnya dari beberapa stakeholder mengenai suatu objek penelitian. 

5. Mencatat point-point penting selama proses FGD berlangsung.  (Irwanto, 

2006) 

4. Internal Factor Analysis Summary (IFAS) 

Matriks IFAS merupakan alat manajemen strategi untuk mengevaluasi 

kekuatan dan kelemahan fungsional organisasi. Tujuan dari matriks IFAS adalah 

untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal dalam kerangka Strength and 

Weakness organisasi terkait.  

 Adapun tahap penentuan faktor startegi internal menurut (Rangkuti, 2016 

: 26), adalah sebagai berikut: 

1. membuat daftar faktor-faktor penting dari lingkungan internal baik 

kekuatan maupun kelemahan pada kolom pertama. 

2. menentukan bobot pada kolom kedua dengan skala yang dimulai dari 0.0 

(sangat tidak penting) hingga 1.0 (sangat penting) berdasarkan pengaruh 

faktor-faktor tersebut terhadap kondisi strategis organisasi.  

3. memberikan rating pada kolom ketiga dengan skala 1 – 4 yang 

menggambarkan besarnya pengaruh faktor tersebut terhadap posisi 

organisasi terkait. Rating untuk kekuatan (1 = tidak penting ; 2 = kurang 

penting ; 3 = penting ; 4 = sangat penting). Sedangkan untuk faktor 
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kelemahan (1 = sangat penting ; 2 = penting ; 3 = kurang penting ; 4 = tidak 

penting ). 

4. menentukan nilai tertimbang pada kolom keempat (perkalian antara bobot 

dengan rating) Hasilnya akan bervariasi, mulai dari 4,0 (outstanding) 

sampai dengan 1,0 (poor). 

5. kolom kelina digunakan untuk memberikan catatan mengapa faktor-faktor 

tersebut dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung. 

6. menjumlahkan skor pembobotan pada kolom keempat untuk memperoleh 

skor total pembobotan bagi organisasi terkait. Nilai total ini menunjukkan 

bagaimana organisasi terkait bereaksi terhadap faktor-faktor strategis 

internalnya. Skor total ini dapat digunakan untuk membandingkan 

organisasi ini dengan organisasi lainnya dalam kelompok industri yang 

sama. 

 Seberapa banyak pun faktor yang dimasukkan ke dalam Matriks IFAS, 

maka jumlah bobot nilai berkisar antara 1.0 (terendah) sampai 4.0 (tertinggi), 

dengan nilai rata-rata adalah 2.5. Adapun total bobot nilai dibawah 2.5 

menandakan bahwa organisasi lemah secara internal. Sedangkan total bobot nilai 

diatas 2.5 menandakan bahwa posisi internal organisasi yang kuat. 
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TABEL 3.3 

Matriks IFAS 

FAKTOR-FAKTOR 

STRATEGI INTERNAL 
BOBOT RATING 

NILAI 

TERTIMBANG 
CATATAN 

KEKUATAN 

a. 

b. 

    

KELEMAHAN 

a. 

b. 

    

Sumber : Rangkuti (2016 : 27) 

4. Ekternal Factor Analysis Summary (EFAS) 

Matriks EFAS merupakan alat yang baik untuk memvisualisasikan dan 

memprioritaskan peluang serta ancaman yang dihadapi organisasi. Tujuannya 

adalah untuk penilaian kondisi organsisasi pada saat tersebut. 

 Adapun tahap penentuan faktor startegi eksternal menurut (Rangkuti, 

2016 : 24) adalah sebagai berikut: 

1. membuat daftar faktor-faktor penting dari lingkungan eksternal baik 

peluang maupun ancaman pada kolom pertama. 

2. menentukan bobot pada kolom kedua dengan skala yang dimulai dari 0.0 

(sangat tidak penting) hingga 1.0 (sangat penting).  

3. memberikan rating pada kolom ketiga dengan skala 1 – 4 yang 

menggambarkan besarnya pengaruh faktor tersebut terhadap posisi 

organisasi terkait. Rating untuk peluang (1 = tidak penting ; 2 = kurang 

penting ; 3 = penting ; 4 = sangat penting). Sedangkan untuk faktor 

ancaman (1 = sangat penting ; 2 = penting ; 3 = kurang penting ; 4 = tidak 

penting). 
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4. menentukan nilai tertimbang pada kolom kempat (perkalian antara bobot 

dengan rating). Hasilnya akan bervariasi, mulai dari 4,0 (outstanding) 

sampai dengan 1,0 (poor). 

5. kolom kelina digunakan untuk memberikan catatan mengapa faktor-faktor 

tersebut dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung. 

6. menjumlahkan skor pembobotan pada kolom keempat untuk memperoleh 

skor total pembobotan bagi organisasi terkait. Nilai total ini menunjukkan 

bagaimana organisasi terkait bereaksi terhadap faktor-faktor strategis 

eksternalnya. Skor total ini dapat digunakan untuk membandingkan 

organisasi ini dengan organisasi lainnya dalam kelompok industri yang 

sama 

7. menentukan total nilai tertimbang untuk organisasi tersebut. 

Tanpa mempedulikan jumlah peluang dan ancaman yang dimasukkan 

kedalam matriks EFAS, maka jumlah bobot nilai berkisar antara 1.0 (terendah) 

sampai 4.0 (tertinggi), dengan nilai rata-rata adalah 2.5. Apabila total bobot 

nilai sama dengan 4.0 mengindikasikan bahwa suatu organisasi memberi 

jawaban dengan cara luar biasa pada peluang dan ancaman yang ada dalam 

organisasi. Sedangkan total bobot sama dengan 1.0 mengindikasikan bahwa 

strategi organisasi memanfaatkan peluang atau menghindari ancaman eksternal. 

 

TABEL 3.4 

Matriks EFAS 

FAKTOR-FAKTOR BOBOT RATING NILAI CATATAN 
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STRATEGI EKTERNAL TERTIMBANG 

PELUANG 

a. 

b. 

    

ANCAMAN 

a. 

b. 

    

Sumber : Rangkuti ( 2016 : 26 ) 

5. Analisis SWOT 

Analisis SWOT dilakukan guna mengetahui bagaimana situasi pada 

posisi organisasi. Hal ini bertujuan agar dapat merumuskan strategi yang tepat 

sebagai proses pengembangan organisasi terkait. Adapun bentuk dari analisis 

SWOT dipaparkan dalam bentuk diagram berikut: 
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Sumber : Rangkuti (2016 : 20) 

GAMBAR 3.1 

Diagram SWOT 

 

KUADRAN I : merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Organisasi 

memiliki kekuatan dan peluang, sehingga dapat mengarahkan seluruh potensi 

internal organisasi untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus 

diterapkan dalam Kuadran I ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan 

agresif (Growth Oriented Strategy). 

KUADRAN II : meskipun menghadapi berbagai acaman, organisasi masih 

memiliki kekuatan dari segi internal. Adapun strategi yang harus diterapkan 

dalam Kuadran II ini adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan 

peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi 

merupakan penyusunan strategi yang berbeda (lain dari biasanya) dengan 

PELUANG 

( eksternal ) 

ANCAMAN 

( eksternal ) 

KEKUATAN 

( internal ) 

KELEMAHAN 

( internal ) 

Kuadran I : AGRESIF 

Kuadran II : DIVERSIFIKASI Kuadran III : DEFENSIF 

Kuadran IV : TURN AROUND 
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memanfaatkan kekuatan internal, sehingga dimasa mendatang memungkinkan 

terciptanya peluang. 

KUADRAN III : organisasi mendapatkan peluang dari lingkungan eksternal 

yang sangat besar. Akan tetapi organisasi juga menghadapi beberapa 

kendala/kelemahan internal. Fokus dari organisasi adalah meminimalkan 

masalah-masalah internal yang muncul sehinga dapat menangkap peluang dari 

luar secara maksimal. 

KUADRAN IV : kuadran IV merupakan situasi yang sangat tidak 

menguntungkan. Organisasi akan menghadapi beberapa ancaman dan kelemahan 

internal. Strategi yang digunakan yaitu mempertahankan diri untuk membangun 

kekuatan internal dan meminimalisir kelemahan yang dimiliki. 

  Adapun cara menentukan posisi organisasi yaitu berdasarkan pada hasil 

skor tertimbang pada analisis IFAS dan EFAS. Untuk memperoleh koordinat 

internal dan eksternal, maka dilakukan dengan cara menghitung perbandingan 

antara jumlah skor tertimbang kekuatan dan kelemahan serta peluang dan 

ancaman. 

6. Matrik I-E 

   Matriks I – E merupakan perpaduan strategis antara analisis IFAS dan 

EFAS. Matriks I – E dianalisis guna mengetahui posisi organisasi saat ini dan 

merumuskan strategi yang dapat diterapkan oleh organisasi. Adapun gambaran 

dari Matriks I – E adalah sebagai berikut:
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Sumber : Rangkuti (2016 : 95) 

GAMBAR 3.2 

Matriks I – E 

Matriks Internal dan Eksternal (I – E) dapat dibagi menjadi tiga strategi 

utama yang mempunyai implikasi strategi yang berbeda. Tiga strategi utama 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Pertama : Growth Strategy, yang merupakan pertumbuhan organisasi itu 

sendiri (sel I, II, V) atau upaya diversifikasi (sel VII, VIII). Strategi yang 

sesuai dengan bagian ini yaitu strategi intensif, misalnya penetrasi pasar, 

pengembangan produk dan strategi integrasi misalnya intgrasi vertikal dan 

horizontal. 

Kedua : Stability Strategy, merupakan strategi yang diterapkan tanpa 

mengubah arah strategi yang telah ditetapkan. 

I 

GROWTH 

Konsentrasi melalui 

integrasi vertical 

II 

GROWTH 

Konsentrasi melalui 

integrase horizontal 

III 

 GROWTH 
Turnaround 

IV 

STABLITY 

Hati-hati 

V 

GROWTH 

Konsentrasi melalui 

integrase horizontal 

STABILITY 

Tak ada perubahan profit 

strategi 

VI 

GROWTH 

Divestment 

VII 

GROWTH 

Difersifikasi 

Konsentrik 

VIII 

GROWTH 

Difersivikasi Konglomerat 

IX 

RETRENCHMENT 

Bangkrut atau 

Likuidisi 

SKOR TOTAL 

BOBOT 

EKSTERNAL 

Menengah 

4.0 3.0 2.0 1.0 

Kuat Sedang Lemah 

3.0 

2.0 

1.0 

Tinggi 

Rendah 

SKOR TOTAL 

BOBOT  

INTERNAL 
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Ketiga : Retrenchment Strategy, merupakan usaha memperkecil atau 

mengurangi usaha yang dilakukan organisasi (sel III, VI, IX). 

Untuk mengatahui dimana posisi perusahaan, maka dapat dilihat dari 

skor rata-rata IFAS dan EFAS. 

7. Matrik SWOT 

 Tekhnik analisis terakhir yang digunakan dalam upaya perumusan 

strategi pengembangan suatu organisasi yaitu dengan membuat matriks SWOT, 

seluruh data dari tabel diagnosis SWOT dipindahkan atau ditransfer ke dalam 

bentuk matriks SWOT untuk mencari strategi yang akan dijalankan. Adapun 

bentuk dari Matrik SWOT adalah sebagai berikut: 
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INTERNAL 

 

 

 

EKSTERNAL 

Strenghts (Kekuatan) : Weaknesses (Kelemahan) : 

1.  1.  

2.  2.  

dst.  dst.  

Opportunities ( peluang ): Strategi OS ( Terdapat 

Kekuatan Dari Internal 

dan Peluang Dari 

Eksternal ) 

Strategi OW ( Terdapat 

Peluang Besar Dari 

Eksternal Namun 

Lingkungan Internal 

Lemah ) 

1.  1.  1.  

2.  2.  2.  

dst.  dst.  dst.  

Threats ( ancaman ): Strategi TB ( Terdapat 

Ancaman Dari Luar, 

Namun Lingkungan 

Internal Organisasi 

Sangat Kuat ) 

Strategi TW ( Terdapat 

Ancaman Dari Luar dan 

Lingkungan Internal 

Lemah ) 

1.  1.  1.  

2.  2.  2.  

dst.  dst.  dst.  

      

GAMBAR 3.3 

Matriks SWOT 

Sumber : Rangkuti (2016 : 95) 

Setelah selesai mentransfer data ke dalam matriks SWOT, maka 

selanjutnya adalah menentukan strategi dengan mempertimbangkan berbagai 

indikasi yang telah terdata. Adapun strategi-strategi tersebut yaitu sebagai 

berikut: 

STRATEGI OS : merupakan strategi yang ditetapkan berdasarkan jalan pikir 

organisasi. Dengan kata lain, yaitu menetapkan strategi dengan memanfaatkan 

seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 
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Inilah yang disebut strategi agresif positif, yaitu menyerang penuh inisiatif dan 

terencana. 

STRATEGI OW : merupakan strategi yang ditetapkan berdasarkan 

pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan dalam 

kawasan organisasi. Dalam hal ini perlu dirancang strategi turn around, yaitu 

strategi merubah haluan. Terkadang perlu bagi kita untuk mundur satu langkah 

demi mencapai langkah baru yang lebih maju. Artinya adalah, peluang eksternal 

yang besar penting untuk diraih, namun permasalahan internal atau kelemahan 

yang ada pada internal organisasi lebih utama untuk dicarikan solusinya, 

sehingga capaian peluang yang besar tadi perlu diturunkan skalanya sedikit. 

Dalam hal ini kelemahan-kelemahan organisasi perlu diperbaiki dan dicari 

solusinya untuk memperoleh peluang tersebut. 

STRATEGI TS : merupakan strategi yang ditetapkan berdasarkan kekuatan 

yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman yang terdeteksi. Strategi ini 

dikenal dengan istilah strategi diversifikasi atau strategi perbedaan. Artinya 

adalah seberapapun besar ancaman, yang perlu dilakukan hanyalah memahami 

bahwa organisasi tersebut memiliki kekuatan yang sangat besaryang bersifat 

independent dan dapat digunakan sebagai senjata untuk mengatasi ancaman 

tersebut. 

STRATEGI TW : merupakan strategi yang diterapkan kedalam bentuk 

kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang 

ada serta menghindari ancaman. Karena dalam kondisi ini, organisasi sedang 
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dalam kondisi bahaya. Kelemahan menimpa kondisi internal sedangkan 

ancaman dari luar juga datang menyerang. Hal yang perlu dilakukan pada situasi 

ini adalah bersama seluruh element organisasi merencanakan suatu kegiatan 

untuk mengurangi kelemahan organisasi dan menghindar dari ancaman 

eksternal. 

 


