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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan Kecamatan Bangko yang terletak di 

Bagansiapiapi yang merupakan Ibukota Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, 

adapun maksud dan tujuan penulis memilih lokasi penelitian ini, karna Acara 

Budaya Bakar Tongkang  merupakan event nasional maupun internasional yang 

hanya ada satu-satunya yakni di Bagansiapi, yaitu di Indonesia bahkan di Dunia, 

dan budaya ini merupakan objek wisata budaya unggulan dari Kabupaten Rokan 

Hilir. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari s/d Februari 2018. 

3.2 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.  

Kualitatif adalah metode penelitian yang cendrung bersifat deskriptif, 

naturalistik dan berhubungan dengan “ sifat data “ yang murni kualitatif. 

Instrumen pengumpulan data dalam metedologi kualitatif tidak bersifat 

terstruktur, terfokus, “rigid”, dan spesifik seperti dalam penelitian kuantitatif, 

tetapi lebih bersifat longgar, fleksibel, dan dapat berubah sewaktu-waktu 

tergantung pada kebutuhan. Instrumen atau teknik yang paling sering digunakan 

adalah wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta observasi langsung 

terhadap penelitian langsung (Prasetya Irawan, 2004 : 78). 

3.3 Informan Penelitian 

Untuk mendapatkan data maupun informasi dilakukan dengan cara 

wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang bersangkutan didalam acara 



41 
 

Bakar Tongkang. Dalam hal ini informan dipilih berdasarkan penarikan sampel 

nonprobality, yaitu dengan cara purpositive sampling yang merupakan orang-

orang ahli dan mengerti tentang fenomena yang terjadi. Untuk itu, lebih jelasnya 

mengenai informan yang diambil dalam penelitian ini, maka dapat kita lihat dari 

tabel sebagai berikut: 

3.5 Tabel Informen Penelitian 

NO Nama Informan Jabatan 

1. Tressi Adi Hendra Parya, S.Sos 

Dinas Pariwisata Kepemudaan 

dan Olahraga Kabupaten Rokan 

Hilir Bagian Kepala Bidang 

Destinasi Pariwisata 

2. H. Sulaiman Azhar, SS, MH 

Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Rokan Hilir Bagian 

Kepala Bidang Pelayanan dan 

Pendataan 

3. Indrayana, ST, MT 

Dinas Perhubungan Bagian 

Kepala Seksi Sarana dan 

Prasarana Bidang Perhubungan 

Darat 

4. Hasanto (Inyo Ing King) Tokoh Adat Tionghoa 

5. Samsul Pohan 
Pengelola PT. Travel Rohil 

Primajaya 

6. Ramli Tukang Becak Sepeda 

7. Husen Tukang Becak Motor 

8. Martina (Anga) Pemilik Toko Harian 
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9. Hasan (San) Pedagang Ayam 

10. Triwulandari Pihak Hotel 

11. Adi Pemilik Restoran 

12. Eka Juru Parkir 

Sumber. Olahan Data Dari Penulis. 

3.4 Jenis Data 

Dalam penelitian ini, ada 2 jenis data yaitu: 

3.4.1 Data Primer 

Menurut Prasetya Irawan, 2004 : 86, data primer adalah data yang 

diambil langsung, tanpa perantara, dari sumbernya. Sumber ini dapat berupa 

benda-benda, situs, atau manusia. Data ini diperoleh langsung dari informan 

maupun responden yang dilakukan dengan cara interview (wawancara). 

Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah 

dipersiapkan sebelumnya, agar dapat membantu berjalannya  wawancara yang 

lebih baik, yang tidak keluar dari tofik dan tujuan yang ingin diinginkan. 

Sehingga informasi yang didapatkan sinkron dengan tujuan penelitian. Data 

primer ini berkenaan dengan Ritual Bakar Tongkang dan Dampak Sosial 

Ekonomi dari Kebudayaan Bakar Tongkang, di Bagansiapiapi Kabupaten Rokan 

Hilir.  
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3.4.2 Data Sekunder 

Menurut Prasetya Irawan, 2004 : 87, data sekunder adalah data yang 

diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil 

dari dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran, majalah). Atau, 

seseorang mendapatkan informasi dari “orang lain”. Orang lain inilah yang 

mendapatkan data primer. Bila orang ini bercerita kepada kita, maka kita 

mendapatkan data sekunder. Dan juga keterangan-keterangan lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian yang merupakan sebagai pelengkap 

maupun pendukung dari data primer yaitu, letak geografis Kebudayaan Bakar 

Tongkang, kependudukan masyarakat sekitar, dan peraturan daerah dari 

Kebudayaan Bakar Tongkang di Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.   

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui beberapa 

cara sebagai berikut: 

3.5.1 Teknik Wawancara Mendalam ( Deep Interview) 

Teknik wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan  dengan cara mengadakan komunikasi kepada informan pada obyek 

penelitian. Wawancara yang dilakukan secara mendalam untuk menggali 

informasi dari informan ataupun orang yang mengerti tentang permasalahan 

yang sedang dibahas dalam penelitian. Wawancara yang dilakukan penulis 

langsung dengan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ketua Bidang 

Kebudayaan, Kepala Suku Tiong hoa, dan Masyarakat Sekitar Bagansiapiapi 

Kabupaten Rokan Hilir. 
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3.5.2 Teknik Observasi (Pengamatan) 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan langsung, dengan menggunakan alat indera penglihatan dan 

pendengaran terhadap fenomena sosial ekonomi dan gejala-gejala yang terjadi di 

Kebudayaan Bakar Tongkang. Sehingga data ini diperoleh dengan cara melihat, 

memandang, mendengar dan mengamati obyek sehingga dengan ini peneliti 

dapat memperoleh pengetahuan apa yang telah dia lakukan di penelitian 

tersebut.  

3.5.3 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-

data tertulis yang sudah ada maupun sebelumnya. Teknik pengambilan data ini 

secara tertulis yang bersumber dari referensi dan buku perpustakaan, catatan-

catatan, jurnal, koran, arsip-arsip, gambar atau foto pada acara-acara tertentu 

yang berada dilokasi penelitian, sehingga berkaitan dengan penelitian dan 

bertujuan untuk memeperjelas maupun mendukung dalam proses penelitian. 

3.6 Analisis Data 

Untuk penelitian ini, Analisis data dilakukan secara Kualitatif, yang mana 

metode ini menunjukan pada riset yang menghasilkan suatu data kualitatif, yaitu 

data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan hanya 

berbentuk penjelasan yang menggambarkan peristiwa, proses, keadaan, tertentu. 

Teknis analisis data dalam penelitian ada 2 jenis, diantaranya teknis analisis data 

secara deskriptif dan teknis analisis data secara inferensial.  


