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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian

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

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel

satu dengan variabel yang lainnya menurut Sugiyono (2012:11). Penelitian

deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan

saat ini dan kaitannya dengan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau

kenyataan sosial. Penelitian ini yang berusaha menjawab dan menganalisa

Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga,

Provinsi Kepulauan Riau. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di lokasi

ini adalah karena Kecamatan Lingga merupakan salah satu Kecamatan di

Kabupaten Lingga yang terdapat cukup banyak objek wisata antara lain wisata

alam, sejarah, budaya, kuliner, religi, dan lainnya. Hanya saja ada beberapa objek

wisata yang kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah sedangkan objek wisata

merupakan hal yang cukup penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
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(PAD). Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 November 2017 sampai 22 Januari

2018.

3.3 Sumber Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada

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

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang didapat secara langsung dari

responden melalui wawancara dan observasi yang berkaitan langsung

dengan permasalahan yang diteliti yaitu informasi tentang Analisis

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen, buku, dan

catatan-catatan yang bersifat dokumentasi atas penjelasan tentang masalah

yang diteliti yang diperoleh dari Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Lingga.
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3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan tinjauan

langsung lokasi untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik

terhadap subjek maupun objek penelitian. Dalam penelitian ini

penulis menggunakan observasi partisipasi pasif (passive

participation) yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang

diamati tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurut

Usman dan Akbar (2009:54) alat bantu yang digunakan dalam

observasi, antara lain daftar kelakuan (anecdotal record), catatan

berkala, daftar catatan (check list), rating scale yaitu pencatatan

gejala menurut tingkatannya, alat-alat optik, serta elektronik.

Adapun alat bantu yang digunakan dalam observasi ini yaitu daftar

catatan (check list). Daftar catatan (check list) adalah suatu daftar

yang memuat item-item pernyataan tentang aspek-aspek yang

mungkin muncul terjadi dalam suatu situasi, tingkah laku, atau

kegiatan individu yang diamati. Semua aspek tingkah laku situasi

observe yang akan diamati telah dinyatakan dalam suatu daftar.

Observer tinggal memberikan tanda cek pada daftar sesuai dengan

ada tidaknya aspek-aspek yang diamati dalam suatu situasi. Daftar

cek dapat digunakan untuk mengamati
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individu maupun kelompok. Untuk menganalisis hasil pengamatan

menggunakan check list dengan menggunkan rumus:

P = f x 100%
N

Keterangan: P = perilaku

f  = frekuensi gejala yang nampak

N = skor maksimal

Dengan kriteria:

No Kriteria Interprestasi

1. 1%-24% Tidak Baik

2. 25%-49% Kurang Baik

3. 50%-74% Cukup Baik

4. 75-100% Baik

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan

mengadakan tanya jawab secara langsung dan terbuka dengan pihak-

pihak  yang terkait dan mengatahui terhadap permasalahan yang

diteliti. Peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur

(semistructure interview) dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas

bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara

lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat
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dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh

informan. Peneliti menggunakan wawancara mendalam untuk

mendapatkan data-data dari informan atau narasumber karena peneliti

yang bersifat kualitatif sehingga tidak menggunakan populasi dan

sampel. Dibawah berikut ini adalah nama-nama informan atau

narasumber yang peniliti pilih dengan melakukan pertimbangan-

pertimbangan tertentu.

Tabel 3.1 Informan Penelitian
No Nama Jabatan

1. Drs. Idrus Kepala

2. Muhammad Bajari, S.Sos Sekretaris

3. Devit Lagodo Naibaho,

ST

Sub Bagian Perencanaan dan

Evaluasi

4. Zalmidri, SE, Par Kepala Bidang Destinasi dan Usaha

Pariwisata

5. Said Asmarfizan, S.Pdi Kepala Bidang Promosi dan

Pemasaran Pariwisata

6. Idrus, A.Md Kepala Seksi Objek Daerah dan

Tujuan Wisata

7. Mella Susanti, SE Kepala Seksi Sarana Prasarana dan

Usaha Jasa Pariwisata

8. Rosanna, S.IP Kepala Seksi Sarana Promosi,

Informasi dan Kerjasama Pariwisata

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten

Lingga
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Selain informan penelitian dari pegawai Dinas Pariwisata,

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga diatas, peneliti juga

menggunakan masyarakat sebagai informan pendukung dari penelitian

yang peneliti lakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa penting yang sudah berlalu,

dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang.

3.5 Analisis Data

Teknik analisis data dalam  penelitian kualitatif, dilakukan pada saat

pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam

periode tertentu menurut Sugiyono (2014:246). Selanjutnya dalam menganalisa

data yang didapat di lapangan, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman

yaitu reduction, data display, data conclusion drawing/verification.

1. Reduksi Data

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

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi

dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti

dalam pengumpulan data. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan

dokumentasi.
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2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang

bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan kedalam

teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak

disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat

menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan

yang sebenarnya dilapangan. Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan, peneliti  berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat

terkait dengan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah  semua data yang berkenaan dengan penelitian diperoleh maka

data dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan

teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh

suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.


