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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Menurut Sugiono (2011:11) jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang digunakan 

untuk mengetahui ini nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara 

variabel satu dengan variabel yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha 

menjawab dan menganalisa Potensi Objek Wisata Pusat Budaya Petalangan 

di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. 

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Pusat Budaya Petalangan di Kecamatan 

Pangkalasan Kuras dan Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda, dan 

Olahraga Kabupaten Pelalawan yang terletak di Jl. Swa Prajam Komplek 

Perkantoran Pemda Bhakti Praja Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, 

Provinsi Riau 28381. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu mulai 

dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data  

Adapun jenis data yang peneliti gunakan adalah jenis data kualitatif. 

dalam buku Sugiono (2011:14) penelitian kualitatif adalah data yang 

berbentuk data, kalimat, skema dan gambar. yang menggambarkan atau 
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melukiskan secara sistematis, aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan yang diselidiki peneliti. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

 Yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

responden mengenai masalah Potensi Objek Wisata Pusat Budaya 

Petalangan di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. 

Data primer berasal dari informan penlitian yaitu: Kepala Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan 

(Bapak Andi Yuliandri, S.Kom), Sekretaris Dinas Kebudayaan 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan (Bapak 

Mukhtarius, S.Pd.M.Pd), Kepala Bidang Dinas Kebudayaan 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan (Ibu Susy 

Amiliana, S.Pi.M.Si), Kepala Desa Betung (Bapak Agus Salin), dan 

Tokoh Masyarakat Desa Betung (Bapak Kundang). 

2. Data Sekunder 

 Yaitu berupa data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan 

kepustakaan yang perlu untuk mendukung data primer. Pengumpulan 

data sekunder dilakukan dengan instrument sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari 

buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki 

relevansi dengan masalah yang diteliti. 
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b. Studi Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh 

dengan menggunakan catatan-catatan tertulus yang ada dilokasi 

penelitian serta sumber-sumber lain yang menyangkut masalah 

yang diteliti dengan instansi terkait. 

 Data sekunder yang peneliti ambil, diantaranya: berupa data jumlah 

kunjungan, wilayah penelitian di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras 

Kabupaten Pelalawan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Dimana dalam penelitian ini peneliti mengajukan tanya jawab langsung 

kepada pihak yang berkaitan erat mengenai Analisis Potensi Objek 

Wisata Pusat Budaya Petalangan dan Dinas Kebudayaan Pariwisata 

Pemuda dan Olahrarga yang mengetahui tentang Analisis Potensi Objek 

Wisata Pusat Budaya Petalangan di Kecamatan Pangkalan Kuras 

Kabupaten Pelalawan. Dimana wawancaranya Peneliti lakukan dengan 

mengajukan sederet pertanyaan kepada responden secara langsung 

sesuai dengan data yang diperlukan. 
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2. Observasi 

Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan 

bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan. Jenis pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

Dimana dalam peneliitian ini penulis langsung turun ke lapangan untuk 

melihat secara langsung Potensi Objek Wisata Pusat Budaya Petalangan 

di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen 

yang berbentuk gambar misalnya foto gambar hidup, sketsa dan lain-

lain. Dokumen yang berbentuk karya seni dapat berupa gambar, patung, 

film, dan lain-lain. 

3.5 Informan Penelitian 

Penelitian Kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi 

dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak 

dikenal adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian yang telah tercermin 
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dalam fokus penelitian tidak ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian 

menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan 

selama proses penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi latar belakang penelitian. Informan 

adalah orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti. 

Informan dalam penelitian ini diambil dari beberapa Stakeholder di 

lingkungan pemerintahan Kabupaten Pelalawan seperti kepala dinas, 

sekretaris dinas, kepala bidang pariwisata, kepala desa, dan tokoh adat yang 

dianggap memahami tentang Potensi Objek Wisata Pusat Budaya petalangan 

di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Nama-nama yang 

dijadikan informan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 : Informan Penelitian 

No Informan 

1 Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Pelalawan 

2 Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Pelalawan 

3 Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Pelalawan 

4 Kepala Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras 

5 Tokoh Adat 

Sumber: Data Olahan Penulis 2018 

3.6 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

Dalam hal ini Nasution (1988) dalam Sugiyono (2009:245) menyatakan 

“Analisis data sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun 

kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”. Dalam 
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kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses 

pengumpulan data dari pada selesai pengumpulan data. 

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan 

yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

1) Reduksi Data  

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabsaan, dan tranformasi data “kasar” yang 

dihasilkan dari catatan-catatan tertulis lapangan. Sebagaimana yang 

diketahui reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang 

berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data atau proses 

transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai 

laporan akhir lengkap tersusun. 

2) Penyajian Data 

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian 

data. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami 

apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh 

menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas 

pemahaman yang di dapat dari penyajian-penyajian tersebut. Penyajian 

yang paling sering digunakan pada kualitatif pada masa lalu adalah 

bentuk teks naratif. Penciptaan dan penggunaan penyajian tidaklah 

terpisah dari analisis. 
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3) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam hal ini dilakukan setelah tahap 

reduksi data dan penyajian data selesai. Dari permulaan mengumpulkan 

data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari     arti benda-benda 

mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi 

yang  mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Teknik 

analisis data kualitatif yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis siklus atau interaktif dimana peneliti harus bergerak di 

antara empat alur itu selama pengumpulan data selanjutnya bergerak di 

antara reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan selama sisa 

penelitian. 

 


