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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1    Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi tempat penelitian yaitu masyarakat di sekitar objek wisata pantai 

selatbaru. Objek wisata terletak di Desa Selat Baru, Kecamatan Bantan, 

Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dilakukan selama beberapa bulan kedepan.  

3.2   Jenis dan Sumber Data 

a. 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) 

b. Sumber Data 

Adapun sumber data penelitian ini, peneliti mengambil dua sumber data 

yaitu : 

1. 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 
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penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana yang mendapat 

kan informasi atau data (Umi Narimawati, 2008 : 58) 

2. 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 

Selat Baru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis serta peraturan 

perundang - undangan . 

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. 

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. 
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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 pantai selat baru. Untuk mengetahui informan penelitian yang 

dilakukan peneliti, berikut dapat dilihat pada table dibawah : 

Tabel 3.1.  Informan Penelitian 

No Jabatan Informan 
Jumlah 

1 Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bengkalis 1 

2 Kabid Destinasi Pariwisata 1 

3 Sekretaris 1 

4 Kasi Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata 1 

5 Camat Bantan 1 

6 Pengunjung 5 

Sumber : Data Olahan 2018 
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3.4.1 Kriteria Informan Penelitian 

Adapun yang peneliti jadikan sebagai informan adalah subjek 

ataupun individu, masyarakat yang peneliti anggap mampu dan 

mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain : 

1) Berada didaerah  yang diteliti 

2) Mengetahui kejadian /permasalahan  

3) Bisa berargumentasi dengan baik  

4) Merasakan dampak dari kejadian /permasalahan  

5) Terlibat langsung dengan permasalahan 

3.5   Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pengolahan, penyajian, interpretasi dan 

analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan agar data yang disajikan 

mempunyai makna , sehingga pembaca adapat mengetahui hasil penelitian.  

Bogdan (Sugiono, 2014 : 244) menyatakan bahwa analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit 

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. 

Metode ini menggunakan metode kualitatif, Sedangkan pendekatan yang 

digunakan adalah pendektan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data 
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yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola data kemudian 

menyajikan data observasi agar pihak lain dapat mudah memperoleh gambaran 

mengenai objek yang diteliti. 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa saja yang akan terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.  

c. Conclusing Drawing Verivication  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 
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dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. 

 


