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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi tempat penelitian yaitu masyarakat di sekitar objek wisata air terjun 

tujuh tingkat batangkoban. Objek wisata terletak di Desa Lubuk Ambacang, 

Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilakukan 

selama tiga Bulan, Bulan Desember 2017, sampai Februari 2018.  

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskritif dengan pendekatan kualitatif 

yang bertujuan untuk mengambarkan, meringkas, berbagai kondisi, berbagai 

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

masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupa menarik itu kepemungkinan 

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

situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007:68) 

3.2.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil dua sumber data yaitu : 

1. Data skunder  

Data skunder adalah sumber data yang tidak langsung memberi data 

kepada pengumpul data. Sugiono (2008:402). Data sekunder adalah data 

pendukung dalam penelitian yang diperoleh dari Desa Lubuk Ambacang,  
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Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten kuantan singingi serta peraturan 

perundang - undangan serta buku - buku yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pemekaran di desa. 

a. Gambaran umum Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan 

Kabupaten Kuantan Singingi 

b. Struktur masyarakat 

c. Data kemasyarakatan 

d. Jumlah masyarakat 

 

2. Data primer 

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data 

ini tidak tersediah dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file - file. 

Data ini harus di cari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden 

atau orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai 

sarana yang mendapat kan informasi atau data.(Umi Narimawati, 2008:58) 

 

3.3 Metode Pengumpulan data 

Untuk memperoleh data dan informasi dan keterangan - keteranan yang 

dilakukan, perlu mengunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi 

Yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung kepada 

sejumlah acuan yang berkenan dengan topik penelitian dengan lokasi 

penelitian. Dalam metode ini akan mengunakan pengamatan langsung 

terhadap suatu benda, kondisi, proses atau perilaku. 
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2. Wawancara 

Yaitu dengan memberikan pertanyaan langsung kepada sejumlah 

pihak yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam metode ini akan 

digunakan metode wawancara dengan orang-orang yan berkopeten di 

bidang-bidang yang ingin di teliti, dengan atau tanpa mengunakan 

pedoman wawancara. 

3. Dokumentasi 

Yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen - 

dokumen dengan mengunakan buku yang akurat dari pencatatan sumber - 

sumber informasi khusus dari kerangka/tulisan, wasiat, buku, undang - 

undang, foto, dan lainnya. 

 

3.4 Informan Penelitian 

Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukakan dengan wawancara 

mendalam kepada aktor - aktor yang terkait yang terlibat dalam pengelolalaan 

objek wisata air terjun tujuh tingkat batangkoban. Informan dipilih berdasarkan 

penarikan sampel nonprobability yaitu dengan cara purposive sampling hanya 

dengan orang - orang ahli dan mengerti tentang fenomena yang terjadi dalam 

pengambilan kesimpulan objek untuk diteliti. 
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Tabel 3.1   Informan Penelitian 

 

No  

Nama Informan 

 

Jabatan 

1 Marwan, S.Pd, MM Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kuantan Singingi 

2 Miswadi, SP. M.Si Kabid Destinasi Pariwisata 

3 Eka Harputra, SE Kabid Pemasaran dan Ekonomi Kreatif 

Pariwisata 

4 Edi Afrizal Darman Kasi Daya Tarik dan Kawasan Strategis 

Pariwisata 

5 Suhardi, SP Sekretaris Camat Hulu Kuantan 

6 Ardison Kepala Desa Lubuk Ambacang 

7 Marhalim Sekretaris Desa Lubuk Ambacang 

8 Nofrijon Ketua BPD Desa Lubuk Ambacang 

9 Roky Ramadani Direktur Exsekutif Pijar Melayu 

10 Rugaya S.Pd Tokoh Mayarakat 

11 M. Dinar Masyarakat  

12 Nirwana Masyarakat 

13 Rika Putra Berlian Masyarakat 

14 Devi Masyarakat 

15 Dirwan Masyarakat 

Sumber : Data Olahan 2018 

 

3.5 Metode Analisis 

Dalam menganalisa data yang di peroleh dalam penelitian ini, penulis 

mengunakan metode analisa kualitatif yaitu suatu analisa yang memberikan 

gambaran terperinci berdasarkan apa yang ada di lapangan dan hasilnya akan 

disajikan dalam bentuk tabel yang di lengkapi dengan menguraikan serta 

mengaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk 

jabatan masing-masing masalah serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang 

relevan dan di ambil kesimpulan serta saran. 

 


