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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokas penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Siak di Jalan 

Sri Kembayat-Kecamatan Mempura Siak Sri Indrapura Provinsi Riau.Waktu 

penelitian ini dilaksanakan diperkirakan dari bulan Februari- April tahun  2018. 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas, berbagai kondisi, 

berbagai situasi, atau berbagai fenomena, realita sosial yang ada dimasyarakat 

yang menjadi obyek penelitian dan berupa menarik itu kepemukiman sebagai 

suatu ciri, karakter, sifat, model tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi 

ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007 : 68). 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil dua sumber data yaitu: Data 

primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak 

tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus 

dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang 

yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data, (Umi 

Narimawati 2008: 98). 
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Sedangkan data sekunder yaitu data-data dimana penulis memperoleh 

informasi keterangan-keterangan yang bersumber dari dokumen, laporan arsip, 

yang didapatkan dari pihak-pihak terkait. Adapun data-data sekunder tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Sejarah dan gambaran umum obyek wisata Istna Siak Asserayah Al 

Hasyimiah. 

b. Laporan pengunjung yang datang melihat obyek wisata Istana Siak 

Asserayah Al Hasyimiah. 

c. Data lainnya yang di anggap penting dan relevan dengan penelitian. 

3. Subjek Penelitian 

Subyek Penelitian menurut Arikunto (2007: 152) merupakan sesuatu yang 

sangat penting kedudukannya di dalam penelitian, subyek penelitian harus di tata 

sebelum peneliti  siap untuk mengumpulkan data. Subyek penelitian dapat berupa 

benda, hal atau orang. Dengan demikian subyek penelitian pada umumnya 

manusia atau apa saja yang menjadi urusan manusia. Untuk lebih jelasnya 

mengenai fenomena yang di ambil dalam penelitian ini, maka dapat kita lihat dari 

tabel berikut : 

Tabel 3.1 

Subjek Penelitian 

No

. 
Nama Informan Jabatan 

1. Basriansyah, ST.MT Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata 

2. 
Ekraf H. Said Muzani, SH 

Kepala Bidang Pengembangan Sumber 

Daya Pariwisata 

3. 8 orang Wisatawan 

 



 41 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

 Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukandengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki, sehingga 

diketahui keadaan sebenarnya dari objek yangditeliti ( I Gusti dan Mahadewi, 

2012 : 52). 

2. Wawancara 

 Wawancara adalah pengumpulan data oleh peneliti dengan 

caramenanyakan secara langsung responden untuk mendapatkan informasi-

informasi yang valid baik menggunakan alat perekam maupun alat pencatat. 

Sedangkan instrument penelitian yang digunakan peneliti adalah peneliti sendiri. 

Peneliti sebagai instrument penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang 

sesuai dan reliable. Hal ini mungkin dapat dipenuhi karena peneliti langsung 

kelapangan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan (Irawan 

soehartono:2008). 

3. Dokumentasi 

 Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat 

catatan khusus (Case Record)  dalam pekerjaan sosial dan dokumen lain-lain (Dr. 

Irawan Soehartono : 2008). Dan dokumen yaitu data yang diperoleh dengan cara 

mengumpulkan seluruh informasi yang berhubungan dengan masalah yang di 

teliti dan mempunyai nilai ilmiah seperti referensi dan buku perpustakaan, jurnal, 

koran, majalah, internet, foto-foto dan lain-lain. 
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D. Metode Analisis 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan  

pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan 

dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas 

dankebenarannya. Kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan 

kaidah-kaidah hukum yang diperoleh sehingga diperoleh jawaban atas 

permasalahan yang dirumuskan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisa data dalam 

penelitian ini.Kegiatan reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memudahkan peneliti dalam memahami data yang dikumpulkan. Data yang telah 

dikumpulkan dari lapangan melalui observasi, wawancara di olah dengan cara 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting.  

2. Penyajian Data (Display Data) 

Dalam proses penyajian data peneliti menyajikan data secara jelas dan 

singkat untuk memudahkan dalam memahami masalah-masalah yang diteliti, baik 

secara keseluruhan maupun bagian demi bagian. Adapun bentuk yang lazim 

digunakan pada data kualitatif adalah dalam bentuk teks bersifat naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan ( Conclusion drawing / Verification) 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi addalah bagian ketiga dan merupakan 

unsur penting dalam teknik analisa data pada penelitian kualitatif sebagaimana 

model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Husberman (Burhan Bungin, 
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2003:69) peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yangmuncul dari 

data. Setiap data yang menunjang diklarifikasi kembali, baik dengan informan di 

lapangan maupun dari hasil-hasil diskusi demi penambahan kelengkapan data. 

Apabila hasil klarifikasi memperkuat simpulan atas data, maka pengumpulan data 

sudah bias di hentikan 


