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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Rokan Hulu. Karna Dinas ini yang berperan dalam pengembangan 

Objek Wisata Danau Cipogas tersebut. Dan merupakan objek penelitian 

penulis untuk pengambilan data. Adapun waktu penelitian ini berlangsung 

selama kurang lebih 5 bulan, mulai bulan Oktober 2017 sampai dengan Maret 

2018. 

3.2 Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan deskriptif yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih (indepeden) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara 

variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi penelitian ini berusaha 

menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Sedangkan metode 

yang peneliti gunakan adalah kualitatif. Data kualitatif adalah data yang  

berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. (Sugiyono. 2016:11) 

3.4 Sumber Data  

Menurut Marzuki sumber data merupakan benda dan bergantung pada 

jenis data atau orang tempat dilakukannya penelitian. (dalam Idrus, 2009:21) 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari informan dan responden baik 

melalui wawancara, kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai 
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bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan dan pengembangan 

objek wisata danau cipogas.  

2. Data sekunder 

Data yang diperoleh peneliti dari semua sumber yang sudah ada 

sebelumnya. Data sekunder bisa didapat dari berbagai sumber misalnya buku 

materi, laporan dan sebagainya yang dianggap berhubungan dengan sumber yang 

diteliti.  Data sekunder yang peniliti dapatkan yaitu bersumber dari Sub Bagian 

umum, perlengkapan, dan keuangan melalui laporan-laporan, buku-buku dan 

dokumen. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan usaha untuk mengumpulkan 

bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, 

fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid, dapat dipercaya dan 

objektif (sesuai dengan kenyataan).Untuk mempermudah peneliti dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan, maka dalam hal ini digunakan cara yang 

tepat dalam penelitian ini yaitu: wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

Wawancara (Interview) yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan 

Tanya jawab kepada responden seputar informasi yang diperlukan dalam 

penelitian ini, dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah 

dipersiapkan terlebih dahulu. Metode wawancara merupakan metode 

penelitian yang datanya dikumpulkan melalui wawancara dengan responden 
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(kadang kala disebut “key informant”). (Prasetya Irawan, 2004: 64) 

Sebagaimana dalam penelitian ini peneliti melakukan dialog dan 

Tanya jawab secara lisan dengan pegawai di kantor Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, kepala desa Rambah Tengah barat dan 

pengunjung objek wisata danau cipogas untuk mendapatkan data atau 

keterangan yang berguna untuk melengkapi bahan yang diperlukan dalam 

penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 

dimana peneliti memilih key informan yang dianggap paling mengetahui 

bagaimana kondisi keseluruhan dan analisis pengelolaan dan pengembangan 

objek wisata daerah adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari table informan penelitian: 

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

No Informan Jumlah 

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1 orang 

2. Kepala Bidang Pariwisata 1 Orang 

3. SubbagPerencanaan, EvaluasidanPelaporan 1 orang 

4. KepalaBidangPemasaranPariwisata 1 Orang 

5. KepalaBidangObjekdanDayaTarikWisata 1 Orang 

6. 
Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan 
1 Orang 

7. 
Pegawai yang ada di Objek Wisata Danau 

Cipogas 
1 Orang 

8. KepalaDesaRambah Tengah Barat 1 Orang 

9. Masyarakat dan pengunjung 5 Orang 

 

2. Kuisioner 

Kuisioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 
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dijawabnya. (Sugiyono, 2016:162) 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai 

hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan 

sebagainya. Metode ini digunakan pada saat pencarian informasi yang bersumber 

dari dokumentasi atau arsip-arsip yang relevan dengan tujuan penelitian. 

(Arikunto, 2006:158) 

3.6 Populasi dan Sampel 

1.  Populasi 

Menurut Sugiyono (2013:90),  populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiridari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik  

tertentu yang  ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Adapun yang  menjadi populasi pada penelitian ini adalah beberapa 

pengunjung dan masyarakat setempat  disekitar Objek Wisata Danau Cipogas 

Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana,  

tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi (Sugiono, 2013 : 81). 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel dengan 

menggunakan teknik accidental  sampling. Dalam penelitian ini bisa saja 

terjadi diperolehnya sampel yang tidak direncanakan terlebih dahulu, 

melainkan secara kebetulan, yaitu unit atau subjek tersedia bagi peneliti saat 

pengumpulan data dilakukan. 

3.7 Analisis data 

Analisis data dalah proses penyusunan agar dapat ditafsirkan sesuai 

dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu bersifat deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan utnuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu atau lebih variabel (Sugiyono, 2011:11). Dengan 

memberikan gambaran strategi secara jelas berdasarkan kenyataan yang 

ditemukan dilapangan. 

Data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atas 

kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan 

(Arikunto, 1993:209), berikut ini adalah beberapa tahapan untuk menganalisis 

data : 

a. Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan metode kualitatif yang merupakan analisis 

deskriptif dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun 

dan di hubungkan dengan teori-teori yang relevan dengan masalah yang 

ada kemudian diambil suatu kesimpulan. 
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b. Rumus Statistik 

Berdasarkan metode penelitian yang telah di kemukakan di atas 

maka data informasi yang diperoleh akan dikumpulkan dan dipisahkan 

sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai presentase. Disajikan dalam bentuk 

tabel dan uraian dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

P = Fx 100% 

       N 

 

Keterangan : 

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N= Populasi 

c. Skala pengukuran 

Sugiyono (2010:105) mengatakan skala pengukuran merupakan 

kesepakatan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya 

interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila 

digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. 

Sesuai dengan penetapan sampel, maka penulis menyebarkan 

kuisioner pada responden. Penyebaran kuisioner dilakukan kepada 

pengunjung dan masyarakat disekitar objek wisata danau cipogas. 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan indikator yang telah 

diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran 

sebagai berikut : 
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Sangat baik  : 81-100 % 

Baik   : 61-80 % 

Kurang Baik  : 41-60 % 

Tidak Baik  : 21-40 % 

Sangat Tidak Baik  : 0-20 % 

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus diatas maka 

hasil penelitian dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang 

Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata Danau Cipogas 

Kabupaten Rokan Hulu. 

 


