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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian di Dinas Pariwisata Dan  Kebudayaan 

Kabupaten Rokan Hulu. 

3.2 Jenis Dan Sumber Data  

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam 

penulisan ini, penulis memperoleh data yang berasal dari dokumen maupun 

keterangan secara lisan yang diberikan oleh pimpinan dan pegawai pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu. Adapun jenis data yang 

berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

 Data primer merupakan data dan informasi yang dikumpulkan 

langsung dari responden di lapangan. Data yang dikumpulkan merupakan 

hal-hal yang berhubungan dengan Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Dalam Pengelolaan Objek Wisata Air Panas Suaman Kabupaten Rokan 

Hulu. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data dan informasi yang diperoleh oleh 

penulis dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu 

untuk melengkapi data primer seperti sejarah singkat instansi dan aktivitas 

di instansi yang diteliti oleh penulis. 
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3.3 Key Informan 

Key informan adalah seseorang yang memiliki informasi atau data 

banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek 

penelitian tersebut dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui 

permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi informan kunci dalam peneltian 

ini yaitu beberapa masyarakat setempat dan pengelola objek wisata air panas 

Suaman Kabupaten Rokan Hulu. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiono,2005:90). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pegawai Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu. 

3.4.2 Sampel 

  Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, maka peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi (Sugiono 2005:91). Adapun yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah Kepala Dinas 1 orang, Kepala Bidang 1 orang, Kepala 

Seksi Promosi 1 orang, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 1 orang, dan 

Pegawai 1 orang. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian, 

maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

1. Interview, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya 

jawab kepada responden seputae informasi yang diperlukan dalam 

penelitian ini, dengan menggunakan responden pedoman daftar pertanyaan 

yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. 

2. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Dalam menggunakan teknik observasi yang 

terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan. 

3. Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen. 

3.6 Analisa Data  

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode deskriptif kualitatif yaitu proses penggambaran daerah penelitian. Metode 

deskriptif kualitatif ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada 

berbagai masalah. 

 


