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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman 

Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Jalan Syech Burhanuddin No 145 Karan 

Aur Pariaman. Adapun Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Pariaman. Visi “ Dengan semangat sabiduak sadayuang kita wujudkan Kota 

Pariaman daerah tujuan wisata pantai dan bahari dengan mempertahankan nilai-

nilai agama dan budaya”. Misi “ meningkatkan sarana dan prasarana wisata, 

Meningkatkan kualitas SDM pariwisata, revitalisasi nilai-nilai agama dan 

budaya”. Analisis Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota 

Pariaman Dalam Mengembangkan Wisata Bahari. Penelitian dilakukan Juli 2018. 

3.2 Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan penelitian kualitatif, menurut Denzil dan Lincoln 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada. Jane Richie berpendapat bahwa penelitian 

kualitatif merupakan upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di 

dalam dunia, dari segi konsep, prilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia 

yang diteliti. Penelitian itu merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cendrung 

mengunakan analisis dengan pendekatan induktif. (Juliansyah Noor: 2011: 33) 
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Riset kualitatif menggunakan data yang bukan bentuk skala rasio, tetapi 

dalam bentuk skala yang lebih rendah yaitu nominal, ordinal ataupun interval 

yang kesemuannya dapat dikategorikan, sehingga jelas apa yang akan disamakan 

atau dibedakan dari apa yang akan dibandingkan dalam rangka menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan dalam riset, karena memang seperti inilah 

bagian terpenting dari riset (Husein Umar: 2003: 36). 

3.3 Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian melalui Key 

Person. Adapun yang menjadi informan kunci (Key person) dalam penelitian ini 

adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman. Untuk 

memperoleh informasi tersebut, peneliti menggunakan teknik snowball sampling. 

Swowball sampling merupakan teknik pengambilan sampel dimana peneliti 

merasa cukup dengan informasi yang dibutuhkan . 

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

No Informan Jumlah 

1. Sekertaris Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 

1 

2. Seksi Destinasi dan Daya Tarik Wisata 1 

3. Seksi Promosi Wisata 1 

4. Seksi Kebudayaan 1 

5. Masyarakat Wisatawan Lokal 2 

1.  Masyarakat Sekitar Objek Wisata 1 

2.  Tokoh Masyarakat 1 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

digunakan metode : 

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan 

secara langsung dan menggunakan pedoman observasi yaitu berupa 

garis-garis besar dan butir umum diobservasi. data yang diambil 

melalui observasi ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Pariaman. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengadakan Tanya jawab terhadap responden untuk mendapatkan 

informasi yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara dilakukan 

dikantor lembaga terkait sesuai dengan persetujuan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data secara langsung dari 

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

kegiatan, foto dan data yang relevan dengan penelitian. 

3.5 Jenis Data dan Sumber Data 

 a. Data Primer 

 Data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan objek 

penelitian. data primen ini diperoleh dari informan yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, pencatatan melalui wawancara, serta pengamatan 
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merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. data 

primer ini adalah data dari hasil wawancara dan observasi langsung mengenai 

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Pariaman dalam 

Mengembangkan Objek Wisata Pantai dan Pulau. 

b. Data Skunder 

 Data skunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui laporan-laporan, buku-buku atau data yang diolah, seperti data yang telah 

dipublikasikan baik dalam bentuk surat keluar dan literature yang berkaitan 

dengan masalah penelitian seperti laporan. 

3.6 Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat 

deskriptif kualitatif untuk pengelolaan data yang diperoleh dilapangan melalui 

wawancara dan pengamatan lapangan. Pengelolaan data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasi atau mengkategorikan data 

berdasarkan beberapa tema sesui fokus penelitiannya. Semua informasi 

dikumpulkan, dipelajari, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. 

 Adapun teknik yang digunakan yaitu triangulasi merupakan teknik yang 

memeriksa datanya memanfaatkan sesuatu diluar data yaitu untuk keperluaan 

pengecekan sebagai perbandingan data. Teknik triangulasi yang digunakan adalah 

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber (pengamatan, 

wawancara, dokumentasi). 

 


