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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan 

keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lainnya serta 

didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan serta 

memberikan argumentas terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan 

dengan konsep operasional dan peraturan yang memiliki keterkaitan dengan masalah 

yang diteliti. (Rian Nugroho, 2013). Dalam penelitian ini teknik pengambilan data 

tidak menggunakan angket melainkan menggunakan teknik wawancara secara 

mendalam pada informen penelitian, obserpasi, dan dokumentasi. (Husaini usman, 

2011 : 79) 

3.2 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dalam waktu tiga bulan, kemudian Penelitian ini 

dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu di Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dan Objek wisata Lembah Harau.  

3.3 Sumber Data  

a. Data Primer, data yang di peroleh dari:  

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan dari 

narsumber yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian 

ini yang menjadi narasumber data primer adalah seperti : Kepala Dinas atau 

Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, 



 
 

 
 

37 

pegawai atau staff, pengunjung atau wisatawan yang sedang berkunjung ke objek 

wisata yang ada di Taman Wisata Lembah Harau, wisatawan yang berkunjung ke 

Taman Wisata Lembah Harau dan pengelola objek wisata sebagai key informant. 

b. Data Sekunder 

Data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-

laporan, maupun arsip-arsip resmi yang di peroleh dari Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota atau instansi terkait. Data sekunder ini 

meliputi : peraturan perundang-undangan, dokumen, arsip dan hasil karya ilmiah 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mendapatkan data, fakta dan informasi penulis menggunakan metode 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi, yaitu pengumpulan data oleh peneliti dengan cara melakukan 

pengamatan atau terjun kelapangan secara langsung kelokasi penelitian  

      b. Wawancara 

Wawancara dan interview, yaitu pengumpulan data oleh peneliti dengan cara 

menyakan langsung kepada piha terkait untuk mendapatkan informasi-informasi yang 

valid baik menggunakan alat perekam maupun menggunakan alat pencatat; 

       c. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlaku yang bisa dalam 

bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen yang terbentuk 

tulisan misalnya catatan hariaan, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. 
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Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, dan lainnya. Dokumen yang 

berbentu karya seni misalnya gambar, patung, film, dan lain sebagainya. (Sugiyono, 

2011 : 329-330). 

3.5      Subjek Penelitian   

 Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan 

oleh Arikunto (2013 : 145) Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diikuti 

oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali 

untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara 

jelas dan mendalam. 

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis 

organisasi sebagaisatuan yang diperhitungkan dalam subjek penelitian. Unit analisis 

dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima 

Puluh Kota Sumatera Barat. Penetapan ini didasarkan pada tugas dan fungsi Dinas 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai penanggung 

jawab terhadap pengelolaan objek wisata Lembah Harau. 

Selanjutnya penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap 

sebagai key informant dilakukan dengan dua cara yaitu Purposive Sampling dan 

Incidental Samplig. Alasan penuliss menggunakan dua teknik tersebut karena sumber 

informant dalam penelitian ini terbagi dua pihak yaitu Petugas Dinas Pariwisata 
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Pemuda dan Olahraga dan masyarakat atau pengunjung di lokasi Objek Wisata 

Lembah Harau. 

Untuk penentuan informant dari pihak petugas dilakukan dengan teknik 

purposive sampling. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016:85) bahwa, 

Teknik Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap 

paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti 

dalam menelusuri situasi yang diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam 

penelitian ini memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Informant telah lama terlibat dengan satu kegiatan yang menjadi sasaran 

perhatian peneliti. 

2. Informant yang masih terkait secara penuh dan aktiv pada lingkungan atau 

kegiatan yang menjadi sasaran. 

3. Informant yang mempunyai cukup informasi, banyak waktu dan kesempatan 

untuk diminta keteranan dan data yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. 

Berdasarkan kriteria yang disebutkan diatas dan prasurvey yang dilakukan 

penulis, maka yang menjadi Informn dari pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda 

dan Olahraga, Kepala Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata, Kepala Seksi 

Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata, dan Kepala Seksi Kemitraan dan 

Kerjasama Antar Lembaga di Bidang Pariwisata. 
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Selain itu dalam menetapkan informan dari pihak masyarakat, pengunjung 

ataupun pedagang, penulis menggunakan teknik Incidental Sampling. teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila di 

pandang orang yang kebetulan di temui itu cocok dengan sumber data. 

(sugiyono,2016) 

Karena dalam proses mewawancarai informan penelitian terkadang tidak 

sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Informan penelitian 

mungkin saja berkurang atau bertambah tergantung kepada informasi yang diberikan. 

Jika informasi yang diberikan sudah akurat atau sudah memenuhi keinginan penulis 

maka informan penelitian dirasa sudah cukup. Tetapi sebaliknya, jika informasi yang 

diberikan oleh informan kurang jelas atau mereka tidak mengetahui mengenai suatu 

hal yang dipertanyakan oleh penulis, maka informan penelitian akan bertambah. 

Untuk itu, lebih jelasnya mengenai informant yang di ambil dalam penelitian ini, 

maka dapat kita lihat dari table berikut : 

Tabel 3.1 Informant Penelitian 

No Nama Informant Jabatan 

1. Drs. Tedi Surya Winata Dinas Pariwiasata Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Lima Puluh Kota Bagian Sekretaris 

2. Drs. Iswandi Dinas Pariwiasata Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Lima Puluh Kota Bidang Pariwisata 

Bagian Seksi Promosi dan Informasi 

Pariwisata. 

3. Meisoni, S.S Dinas Pariwiasata Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Lima Puluh Kota Bidang Pariwisata 

Bagian Seksi Pengelolaan dan Pengembangan 

Pariwisata. 
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4. Susi Ramayanti, S.S Dinas Pariwiasata Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Lima Puluh Kota Bidang Pariwisata 

Bagian Seksi Kemitraan dan Kerjasama Antar 

Lembaga 

5. Jumaidi  Pengunjung asal Payakumbuh. 

6.  Ibu Prihatin Pengunjung asal Jambi. 

7. Ibu Ezi Pedagang di Kawasan Kampuang Sarasah 

8.  Bang Rahmad Tukang Parkir di Sarasah Bunta. 

9. Ibu Wati Pedagang di Kawasan Akar Barayun. 

10. Andre Pemuda di Nagari Tarantang Kawasan Lembah 

Harau. 

Sumber : Olahan Data Dari Penulis. 

3.6     Metode Analisis 

 Dalam penelitian ini teknik analisa data yang dipergunakan adalah kualitatif. 

Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan 

penghayatan (Verstehen). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan 

makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut 

perspektif peneliti sendiri. (Husaini Usman, 2011 : 78). 

 


