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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 nilai variabel mandii baik satu variabel atau menghubungkan antara 

variabel satu dengan variabel yang lain. 

3. 2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kebun Binatang Kasang Kulim Kec. Siak Hulu 

Kab. Kampar. Adapun waktu penelitian ini berlangsung dari bulan Maret 2017 

hingga selesai. 

3. 3 Jenis dan Sumber Data 

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa suatu faktor yang ada 

untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap 

(Prasetyo Irawan, 2004 : 84-87). Untuk membantu penulis dalam melakukan 

penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:  

a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari 

obyeknya, yaitu data yang diperoleh setelah melakukan penelitian dari 

responden yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. 
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b. Data Sekunder, yaitu data yang penulis dapat secara langsung dalam 

bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian ini 

daan peraturan perundang-undangan. Dimana data sekunder ini 

merupakan data pendukung dalam penelitian ini.   

3. 4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk keperluan analisis data, maka dalam pengumpulan data yang 

diperlukan untuk penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Observasi atau wawancara yaitu kegiatan pemusatan perhatian terhadap 

suatu objek dengan menggunakan alat indra. Yang man penulis turun 

langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung mengenai fenomena 

dan gejala-gejala yang terdapat di kebun binatang kasang kulim.  

b. Interview  yaitu melakukan tanya jawab atau wawancara langsung seputar 

informasi yang diperlukan dalam penelitian. Yangmana penilis 

melakukan tanya jawab atau wawancara langsung penelitian kepada 

pimpinandan kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Kampar 

(sebagai key informant) dalam pelaksanaan pengelolaan Kebun Binatang 

Kasang Kulim. 
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3. 5 Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Menurut Sugioni ( 2006: 72) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas Obyek ayau Subyek yang mempumyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sedangkan Kusyamadi (2004 : 20) populasi adalah keseluruhan 

elemen sejenis, akan tetapi dapat dibebankan satu sama lain karena adanya nilai 

karakteristik yang berlainan. 

Dalam penelitian  ini yang menjadi populasi adalah 1 Pemilik kebun 

binatang kasang kulim. 1 kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kab. Kampar 

yang dijadikan sebagai key informant, selanjutnya ditambah beberapa 

pengunjung. 

B. Sampel 

Menurut Sugiono (2006: 72) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Namun karena disini penulis 

hanya menggunakan wawancara, sehingga sampel yang dimiliki penulis hanya 

beberapa orang narasumber 

C. Analisis Data 

Dalam menganalisis, penelitian akan mendeskripsikan atau 

menggambarkan secara utuh dan nyata  mengenai pengawasan Kebun Binatang 



33 

 

Kasang Kulim di Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar, yang dituangkan dalam 

bentuk uraian wawancara penulis dengan beberapa narasumber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


