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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian pada 

objek wisata danau buatan lembah sari di Kota Pekanbaru. 

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada saat pengajuan judul yaitu bulan 

juni 2016 hingga sampai dengan saat ini. 

3.2. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif kualitatif yaitu merupakan metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterprestasikan objek sesuai dengan apa 

adanya atau sesuai dengan yang terjadi dilapangan. 

Sumber data untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian 

ini, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut: 

1. Data primer 

Yaitu data diperoleh secara langsung melalui wawancara secara 

resmi terstruktur yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan secara langsung kepada informan penelitian. 

2. Data sekunder 

Yaitu data dan informasi yang sudah tersedia pada objek yang di 

teliti berupa laporan-laporan, catatan-catatan dan dokumen 

perusahaan yang mengelolanya. 
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3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

sebuah penelitian. Metode pengumpulan data pada prinsipnya berfungsi untuk 

mengungkapkan variabel yang akan di teliti. Dalam penelitian ini metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan atau tinjauan yang dilakukan 

secara sistematis secara langsung ke objek penelitian guna mendapatkan 

gambaran tentang objek penelitian. Observasi sebagai teknik 

pengumpulan data mempunya ciri yang spesifik bila dibandingkan 

dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kusioner. 

2. Wawancara 

Yaitu yang dilakukan dengan cara wawancara kepada instansi 

pemerintah, pegawai, dan para pengunjung. Dimana pertanyaan disusun 

dengan tujuan terarah pada pokok-pokok masalah yang disusun dalam 

bentuk pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam mengadakan 

wawancara secara langsung terhadap para anggota yang dijadikan 

responden. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada direktur 

utama PD Pembangunan Kota Pekanbaru, kepala bagian, kasi dan 

pegawai lainnya. 

 

 



 56 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data terkait baik 

menggunakan media tulis maupun elektronik sebagai bukti atau 

dokumentasi telah melakukan penelitian. 

3.4. Informan Penelitian 

Informan peneltian adalah subjek yang memberikan data berupa informasi 

kepada peneliti. Dalam penelitian menggunakan teknik purposive sampling 

dimana peneliti memilih key informan yang paling mengetahui bagaimana 

kondisi keseluruhan dari Analisis pengelolaan objek wisata danau buatan 

yang dikelola oleh PD Pembangunan Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi 

key informan yang akan memberikan keterangan demi mendapatkan data 

yang utuh dalam penelitian ini adalah :   

Tabel 3.1 

Daftar Jumlah Key Informan Penelitian 

NO Key Informan 

1 Kepala Bidang Administrasi PD Pembangunan Kota Pekanbaru 

2 Kepala Bidang Kepariwisataan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kota Pekanbaru 

3 Kepala Unit Usaha Wisata Danau Buatan 

4 Karyawan Wisata Danau Buatan 

5 Masyarakat/Pengunjung 
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Sumber : Data Olahan, 2016 

Adapun pada tabel diatas yang menjadi key informan adalah Kepala 

Bidang Administrasi PD Pembangunan Kota Pekanbaru, Kepala Bidang 

Kepariwisataan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekanbaru, Kepala 

Unit Usaha Wisata Danau Buatan dan Karyawan Wisata Danau Buatan serta 

Penulis menambahkan Masyarakat sebagai Pengunjung sebagai key informan 

guna mendukung dan menguatkan informasi yang dibutuhkan sebagai data. 

 Adapun alasannya karena mereka adalah subjek individu yang peneliti 

anggap mampu dan mengetahui daerah yang diteliti, mengetahui 

kejadian/permasaalahan, bisa berargumentasi dengan baik dan terlibat 

langsung dengan permasalahan. 

3.5.Analisis Data 

Analisa merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data ke 

dalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan 

data yang ada. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa 

data yang pada prinsipnya adalah bersifat deskriptif kualitatif untuk 

pengelolaan data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dan 

pengamatan di lapangan. Adapun tahapan yang dipakai untuk menganalisis 

data (Sugiyono, 2014) : 

a. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok yang 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah 
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direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat 

membantu peneliti dalam mengumpulkan data. Data yang 

diperoleh dari wawancara dan observasi akan difokuskan pada 

pengembangan objek wisata daerah kawasan danau buatan kota 

Pekanbaru. 

b. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat deskriptif. Informasi yang didapat dilapangan 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. 

Berdasarakan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha 

menyajikan data yang tepat dan akurat terkait analisis pengelolaan 

objek wisata danau buatan pada perusahaan daerah pembangunan 

Kota Pekanbaru. Semua data mengacu pada informasi atau data 

yang diperoleh selama penelitian berlangsung dilapangan. 

c. Verifikasi/penarikan kesimpulan, setelah semua data yang 

berkenaan dengan analisis pengelolaan objek wisata danau buatan 

pada perusahaan daerah Kota Pekanbaru dan hal-hal apa saja yang 

mempengaruhi pengelolaan dan pengembangannya, serta 

mengaitkan dengan teori yang ada maka ditarik kesimpulan dengan 

mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang 
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relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan 

yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

 


