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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan pendekatan penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian Kualitatif, yaitu 

data diperoleh dan disajikan berupa kata/kalimat, dan gambar dalam bentuk 

penjabaran dan pendeskripsian secara jelas dan detail dalam bentuk kalimat. 
1
 

 

Penelitian ini ditinjau dari pemaparannya termasuk penelitian 

Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk 

mengumpulkan fakta dan menguraikan keseluruhan dari persoalan yang akan 

diselesaikan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran umum 

mengenai Peran  Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu terhadap Masjid 

Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian sebagai Tujuan Wisata Agama. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di  Kantor Dinas Pariwisata Rokan hulu dan 

di Masjid Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian, tepatnya di komplek 

Perkantoran Pemerintah daerah Rokan hulu. penelitian ini di lakukan selama 

6 bulan. 

 

C. Sumber Data 

1. Sumber data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang di peroleh langsung dari 

sumber asli tidak melalui media. 
2
Sumber data primer dapat berupa opini 

subjek atau orang yang dijadikan sebagai sumber data. Sumber data primer 

dalam penelitian ini dapat di peroleh melalui hasil wawancara dan 
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observasi kepada instrumen yang memiliki informasi mengenai data yang 

diperlukan oleh peneliti yaitu Kabid Pemasaran dan Kabid Daya Tarik 

Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu, dan Pengurus Masjid Islamic Centre 

Pasir Pengaraian. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data kedua 

yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang akan 

diteliti atau sumber data pelengkap yang berfungsi sebagai pelengkap 

data-data yang diperlukan oleh data primer.
3
 

Sumber data sekunder dapat di peroleh dari hasil wawancara dengan 

pengunjung wisatawan Masjid Islamic Centre Pasir Pengaraian, hasil  

dokumentasi, arsip dan lainnya sebagai bahan pelengkap penelitian. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian ini di peroleh dengan cara teknik purposive. 

Teknik purposive adalah menentukan orang-orang yang dipilih atas dasar 

kriteria-kriteria tertentu yang dibuat penulis berdasarkan tujuan riset.
4
 

Informan merupakan orang-orang memberi keterangan dan informasi 

mengenai masalah yang sedang di teliti dan dapat berperan sebagai 

narasumber selama penelitian. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

informan penelitian dalam mendapatkan data yang mendukung sebagai tujuan 

dari penelitian ini yaitu: 

1. Informan Utama 

Informan yang paling mendukung dalam penelitian ini adalah Kabid  

Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu, yang mewakili pihak dari 

Pemerintah Daerah Rokan Hulu. Penulis memilih Kabid Dinas Pariwisata 

Rokan Hulu, yaitu Kabid Pemasaran dan Kabid Daya Tarik Pariwisata  

sebagai informan utama dan terpenting di dalam penelitian ini Karena 
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segala sesuatu yang berkaitan dengan kepariwisataan dan kebudayaan 

tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sehingga 

penulis bisa memperoleh data yang diperlukan dari Kabid Dinas 

Pariwisata Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. 

2.  Informan pelengkap 

Informan pelengkap dalam penelitian ini adalah Pengurus Masjid Agung 

Islamic Centre dan staff yang terkait sebagai salah satu orang yang 

berperan penting terhadap objek penelitian yang akan di lakukan oleh 

penulis yaitu Masjid yang dijadikan sebagai Tujuan Wisata Agama. 

3.  Informan tambahan 

Informan tambahan diperoleh dari beberapa penilaian pengunjung 

terhadap objek penelitian. Informan tambahan digunakan sebagai 

pelengkap keabsahan data yang telah diperoleh dari Informan Utama dan 

Informan Pelengkap, dengan sejumlah orang yang dijadikan informan dari 

berbagai wisatawan dari wilayah yang berbeda-beda, Dari kota Padang, 

Bangkinang, dan dari kota Pekanbaru yang berjumlah 10 orang, hal ini 

digunakan untuk mengetahui lebih jelas mengenai Pelayanan Masjid 

Agung Islamic Centre Pasir Pengaraian sebagai Tujuan Wisata Agama 

terhadap para pengunjung wisatawan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Karena jenis penelitian yang akan dilakukan ini berbentuk lapangan, 

oleh karena itu untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tema 

penelitian, penulis akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara 

menggunakan pendekatan secara terstruktur dengan daftar pertanyaan yang 



26 
 

terperinci, namun bersifat terbuka yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan 

akan diajukan menurut urutan dan rumusan masalah. 
5
 

Dengan wawancara ini peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada informan yang telah di tentukan, untuk mendapatkan informasi 

mengenai Peran Dinas Pariwisata Rokan Hulu terhadap Masjid Islamic 

Centre Pasir Pengaraian sebagai Tujuan Wisata Agama yaitu beberapa Kabid 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu Kabid Pemasaran dan Kabid Daya 

Tarik Wisata,  Beberapa Pengurus Masjid Agung Islamic Centre Pasir 

Pengaraian, dan Para Wisatawan dari berbagai daerah yaitu Bangkinang, 

Padang, dan Pekanbaru yang seluruhnya berjumlah 10 orang. 

2. Observasi 

 Teknik observasi yang digunakan adalah non partisipasi. Dimana 

peneliti hanya bertindak sebagai observan tanpa ikut terjun melakukan 

aktifitas seperti yang dilakukan kelompok yang diteliti, baik kehadiranya 

diketahui atau tidak.
6
 

Metode observasi digunakan sebagai pengamatan dan pencatatan 

dengan sistematis fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Melakukan 

observasi berarti menggambarkan dengan kata-kata cermat terhadap hal yang 

diamati kemudian mencatat dan mengolahnya. 

Metode ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data tentang 

gambaran peran apa saja yang telah dilakukan Dinas Pariwiwsata Rokan Hulu 

dalam menjadikan Masjid Islamic Centre Pasir Pengaraian sebagai Icon 

Wisata Agama.  

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh 

dari catatan (data) yang telah tersedia atau telah dibuat pihak lain
7
. Teknik ini 

digunakan untuk memperoleh dan mencatat data secara langsung tentang 
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Peran  Dinas Pariwisata dan  hal- hal yang berkaitan dengan Masjid Agung   

Islamic Centre sebagai Tujuan Wisata Agama.  

Teknik ini bertujuan untuk mendukung data dan didukung dengan 

dokumentasi berupa foto yang langsung diambil dari lokasi penelitian. Di 

samping itu, peneliti akan mengambil dokumen atau file yang ada pada 

Pemerintah Rokan Hulu dan Masjid Agung Madani Islamic Center sebagai 

pelengkap informasi dari hasil perolehan data melalui observasi dan 

wawancara di lapangan yang akan dilakukan.
8
 

 

F. Validitas Data 

Dalam mendapatkan tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil 

penelitian, ada berbagai cara yang dapat dilakukan salah satunya triangulasi, 

triangulasi bertujuan untuk mengecek data kebenaran data tertentu dengan 

membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, antara hasil dua 

peneliti atau lebih serta dengan membandingkan dengan menggunakan tehnik 

yang berbeda misalnya observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Menurut Moleong, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan pengecekan sumber lain sebagai pembanding, yaitu 

dengan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori dalam penelitian 

secara kualitatif dengan berbagai cara dan waktu. 
9
 

Artinya teknik triangulasi adalah sebagai upaya untuk menghilangkan 

perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks 

pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

pandangan, dengan kata lain bahwa peneliti dapat melakukan pengecekan 

data dengan cara membandingkan.
 

Adapun macam-macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan : 

 

1. Sumber  
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Sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif, hal itu dapat dicapai dengan 

membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan 

dokumentasi. 

2. Metode 

Metode yaitu mengecek derajat kepercayan penemuan hasil penelitian 

beberapa teknik pengumpulan data dan mengecek derajat kepercayaan 

beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

3. Penyidik 

Penyidik ialah dengan jalan memanfaatkan penelitian atau 

pengamatan lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. Pengamatan kepercayaan lainya membantu mengurangi 

kesalahan dalam pengumpulan data. 

4. Teori 

Menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat 

diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Sementara itu, 

Patton memaparkan bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu 

dinamakannya penjelasan banding. 

Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, untuk menguji Kredibilitas 

dan Validitas data penulis akan menggunakan triangulasi sumber yaitu, 

membandingkan  hasil data penelitian yang diperoleh dari narasumber satu 

kemudian dibandingkan dengan hasil data penelitian dari narasumber yang 

lainnya. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Patton (1988) dalam Kaelan (2005: 209), Analisis data 

merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke 

dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Hal yang kita lakukan 
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ketika menganalisis menurut pengertian ini adalah data diurutkan, 

dikelompokkan sesuai dengan pola, kategori, dan satuannya.
10

 

Jenis pendekatan Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah Teknik Analisis Taksonomi, Yaitu memahami gambaran umum 

dalam fokus penelitian sebagai suatu fokus masalah di dalam sasaran 

penelitian
11

. Secara keseluruhan teknik ini menggunakan “ Pendekatan non 

kontras antara elemen”.   Teknik Analisis Taksonomi terfokus pada suatu 

domain-domain tertentu, kemudian memilih domain tersebut menjadi sub-sub 

domain serta bagian-bagian yang lebih khusus dan terperinci yang umumnya 

merupakan rumpun yang memiliki kesamaan. Dengan demikian, apabila 

dibandingkan dengan Teknik Analisis Domain, maka Teknik Analisis 

Taksonomi akan menghasilkan hasil analisis yang terbatas pada satu domain 

tertentu dan hanya berlaku pada satu domain pula.
12

  

Tahapan ini dilakukan setelah pengamatan terfokus dan wawancara 

struktural dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mendalami fokus tertentu atas 

domain yang telah ditentukan yang berkaitan dengan tema yang diteliti 

tahapan ini mempunyai fokus untuk memilih beberapa kelompok domain dari 

daftar yang diperoleh secara komperehensif, berdasarkan kriteria antara lain:  

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data 

dengan metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Klasifikasi data, yakni mengkelompokkan data sesuai dengan topik-topik 

pembahasan. 

2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali 

data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan. 

3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan 

topik-topik pembahasan. 
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4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam 

susunan yang singkat dan padat. 
13
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