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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Untuk mengetahui tentang Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

dalam Pengembangan Obyek Wisata Pemandian Air Panas di Kabupaten 

Kuantan Singingi, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Menurut Sugiono (2011:11) deskriptif yaitu penelitian yang 

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

(independen) tanpa membuat pertandingan atau menghubungkan antara variabel 

satu dengan variabel yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab 

bagaimana Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan 

Obyek Wisata Pemandian Air Panas di Kabupaten Kuantan Singingi. 

  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam memperoleh data, untuk menyusun skripsi ini penulis melakukan 

penelitian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi 

yang terletak di Komplek Perkantoran Pemerintah daerah Jl. Tugu Timur No. 

70. Kabupaten Kuantan Singingi, Teluk Kuantan. Adapun waktu pelaksanaan 

penelitian ini yaitu mulai dari bulan Desember 2017 sampai dengan April 2018. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

A. Jenis Data 

Adapun jenis data yang peneliti gunakan adalah jenis data kualitatif. 

Dalam buku Sugiono (2003: 14) penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk 

kata, kalimat, skema, dan gambar, yang menggambarkan atau melakukan secara 

sistematis, aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diselidiki 

peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari informan. 

B. Sumber Data 

Data adalah unsur penting dalam penelitian yang berupa fakta-fakta yang 

ada untuk memperoleh data-data yang dapat teruji kebenarannya, relevan, dan 

lengkap. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

yang dikumpulkan oleh peneliti dan sumber pertama atau aslinya. Untuk 

mendapatkan data primer tersebut, peneliti menggunakan cara yaitu dengan cara 

wawancara maupun observasi. 

b.   Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah diolah atau data yang tersedia baik 

itu dari buku-buku kepustakaan, jurnal, skripsi, undang-undang yang ada untuk 

mencari konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan. Adapun 

data yang diperoleh meliputi: 

1. Undang-undang, 
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2. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tugas 

dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 

3. Data Jumlah Pengunjung yang berkunjung ke obyek wisata pemandian air 

panas di Kabupaten Kuantan Singingi, 

4. Letak Geografis, Monografi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kuantan Singingi, 

5. Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang 

disesuaikan dengan informasi yang diinginkan. Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang penulis gunakan : 

a. Observasi/pengamatan, 

Meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui 

penglihatan, peraba, dan pengecap. Dimana dalam penelitian ini peneliti 

langsung turun kelapangan untuk melihat secara langsung peran dinas pariwisata 

dan kebudayaan tentang pengembangan obyek wisata pemandian air panas di 

Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga peneliti turun langsung kelokasi dan 

mengambil informasi yan relevan dengan permasalahan yang diteliti. 
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b. Wawancara 

Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas 

jawaban tersebut  dimana dalam penelitian ini peneliti mengajukan tanya jawab 

langsung kepada pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Kuantan 

Singingi yang sangat mengetahui tentang Peran Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan dalam Pengembangan Obyek Wisata Pemandian Air Panas tersebut 

dan masyarakat yang keberadaannya dekat dengan obyek wisata pemandian air 

panas , dimana wawancaranya peneliti lakukan dengan mengajukan sederet 

pertanyaan kepada responden secara langsung sesuai dengan data yang 

diperlukan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperolah data secara langsung 

dari tempat penelitian, buku-buku, relevan, peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan, foto dan data yang relevan dengan penelitian. 

 

3.5 Informan Penelitian 

Menurut Moelong (2000:97) informan penelitian adalah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui 

permasalahan yang akan diteliti. Dalam penentuan informan penelitian yang 

dianggap sebagai key informan. Peneliti lakukan dengan cara Purposive 

Sampling, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono (2010:85) bahwa, 
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teknik Purposive Sampling  yaitu teknik pengambilan sampel dengan sengaja 

dengan pertimbangan tertentu, hanya terkait dengan orang-orang yang dianggap 

paling tahu tentang permasalahan yang akan peneliti teliti. Sehingga akan 

memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. Adapun informan 

dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kuantan Singingi, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Pegawai Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan, dan Masyarakat yang berada di sekitaran obyek 

wisata pemandian air panas 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No. Informan Jumlah 

1. 
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kuantan Singingi 
1 Orang 

2. 
Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi 
1 Orang 

3. 
Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kuantan Singingi 3 Orang 

4. 
Masyarakat Sekitar Obyek Wisata Pemandian Air 

Panas 
8 Orang 

Jumlah 13 Orang 

(Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2018) 

Jadi yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi 1 (satu) orang, Kepala 

Bidang Destinasi Pariwiata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kuantan Singingi 1 (satu) orang, Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kuantan Singingi 3 (tiga) Orang dan Masyarakat Sekitar Obyek 

Wisata Pemandian Air Panas 8 (delapan) Orang. Jadi jumlah seluruh informan 

adalah 13 (tiga belas) orang. 
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3.6 Analisa Data 

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelolah hasil 

penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan 

dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang 

diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Ulber (2010:339) teknik 

analisa data terdapat beberapa komponen yaitu: 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan komponen pertama analisi data yang 

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak 

penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang 

tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. Kemudian 

data yang diperoleh akan difokuskan pada peran Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan dalam Pengembangan Obyek Wisata. 

2. Penyajian data 

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Informasi yang didapat dilapangan disajikan kedalam teks dengan sebaik 

mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak sesuai dengan fakta yang 

ada. Hal ini bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi 

dengan tepat dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan. 

3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi 

Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Setelah 

semua data yang berkenaan dengan sejauhmana peran Dinas Pariwisata dan 
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Kebudayaan dalam pengembangan obyek wisata pemandian air panas di 

Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan maka ditarik kesimpulan. Data yang 

diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka 

pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna 

memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


