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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Agam Sumatera Barat yaitu mengambil objek wisata 

Muko-Muko di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Adapun waktu 

penelitian ini berlangsung dari bulan Oktober 2017 sampai selesai. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat 

diamati (Lexy, 2005:3). Hasil penelitian ini berisi kutipan-kutipan dari data-

data, data tersebut mencakup transkip wawancara, catatan lapangan, fotografi, 

videotap, dokumen pribadi, dan resmi, memo, gambar dan rekaman-rekaman 

resmi lainnya. 

3.3 Sumber Data 

Data untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu 

menggunakan jenis data sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara yang secara resmi terstruktur yang dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaaan- pertanyaan secara langsung kepada informan. 
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b. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kegiatan menelaah 

buku – buku maupun informasi – informasi lainnya yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti yang diambil dari lembaga atau instansi 

terkait yaitu pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Agam. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

yaitu :  

a. Observasi  

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala - gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik 

pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan 

dan dicatat secara sistematis, serta dapat di kontrol keandalan (reliabilitas) 

dan kesahihannya (validitasnya) menurut Husaini dan Purnomo (2009:52).  

b. Wawancara 

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih 

secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang 

diwawancarai disebut interviewee (Husaini dan Purnomo, 2009:55). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian melalui 

key person. Adapun yang menjadi informan kunci (key person) dalam 

penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 
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Kabupaten Agam. Peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek 

penelitian maupun informan penelitian. 

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

No. Informan Jumlah  

1 Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 1 

2 
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik 

Pariwisata 
1 

3 Kepala Seksi Pengembangan Objek dan Atraksi Pariwisata 1 

4 Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata 1 

5 Kepala Seksi Penataan Ruang Potensi Wisata 1 

6 Masyarakat 4 

Sumber : Data Olahan 2017 

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan 

dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efesien. 

Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung 

merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan 

teknik observasi, wawancara, dan angket cenderung merupakan data 

primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama (Husaini dan 

Purnomo, 2009:69). 

3.5 Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini pada 

prinsipnya adalah bersifat deskriptif kualitatif untuk pengelolaan data yang 

diperoleh dilapangan melalui wawancara dan pengamatan di lapangan. 



49 

 

Analisis kualitatif fokusnya pada penunjukkan makna, deskripsi, penjernihan 

dan penempatan data pada konteksnya masing-masing dan seringkali 

melukiskannya didalam kata-kata daripada dengan angka-angka (Sanapiah, 

2010:256). 

Pengelolaan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara 

mengklasifikasi atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai 

fokus penelitiannya. Semua informasi dikumpulkan, dipelajari, sehingga 

menjadi satu kesatuan yang utuh. 


