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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini di Kantor Dinas Kepemudaan Olahraga 

dan Pariwisata Kabupaten Indagiri Hulu, selama bulan Oktober 2016 sampai 

dengan selesai. 

 

3.2.Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat di amati 

(Lexy j. 2005:3). Hasil penelitian ini berisi kutipan-kutipan dari data-data, data 

tersebut mencakup transkip wawancara, catatan lapangan , fotografi, videotap, 

dokumen pribadi, dan resmi, memo, gambar dan rekaman-rekaman resmi lainya 

(ibid hal:3) 

Jenis penelitian ini digunakan agar dapat memberikan pemahaman dan 

penafsiran secara mendalam mengenai keadaan dan fakta yang relevan dari peran 

dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam pengembangan objek wisata 

Danau Raja di kabupaten Indragiri Hulu.  
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3.3.Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

 Adapun jenis data dari penelitian ini adalah data kualitatif. Data 

kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata atau gambar yang 

diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lainya.  

 Penulis akan memperoleh data dari hasil wawancara langsung 

dengan narasumber maupun data dari instansi Dinas Kepemudaan, Olahraga 

dan Pariwisata kabupaten Indragiri Hulu. 

3.3.2 Sumber Data 

1. Data Primer 

data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data 

pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau 

hasil atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh 

peneliti.(Husein Umar.2005:42) 

2. Data Sekunder 

Masih menurut Istijanto (2006:27) data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita 

butuhkan. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan 

data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau 

mencari melalui dokumen. 

Sugiyono (2005:62)  
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Yaitu sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi 

tertentu untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang di inginkan 

2. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang 

diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data 

mengajukan suatu pertanyaan kepada yang di wawancarai yang 

mengetahui pasti masalah. 

3. Dokumen dan Arsip 

Yaitu merupakan bahan tertulis yang berkaitan dengan suatu peristiwa 

atau aktifitas tertentu. Sehingga untuk memperoleh data dapat dilakukan 

dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan, dan 

arsip-arsip yang ada. 

 

3.5.Informan Penelitian 

Pemilihan informan dalam penelitian yang menggunakan metode 

penelitian kualitatif menjadi hal yang penting karena nformasi yang akan 

digunakan dalam analisis data berdasarkan dari informasi peneliti. Data primer 

yang dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan dari wawancara mendalam yang di 

lakukan  oleh peneliti dengan informan.   

Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu teknik penarikan sampel yang di lakukan untuk tujuan tertentu, 
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adapun informan dalam penelitian ini adalah yang benar benar mengetahui 

informasi tentang permasalahan dalam penelitian ini. 

Kemudian insedintal yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat di 

gunakan sebagai sampel, bila orang yang di temukan pada waktu menentukan 

sampel cocok dengan yang diperlukan sebagai sumber data dalam hal ini di 

karenakan masyarakat sebagai pengunjung objek wisata Danau Raja sangat 

banyak maka peneliti menggunakan teknik insedintal sampling dan menentukan 

informan berdasarkan kebetulan dan sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini 

dalam upaya untuk memperdalam dan mengetahui informasi mengenai masalah 

dalam peneltian ini.  

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 : Informan Penelitian 

 

No. Status 
Jumlah 

(orang) 

1. Kepala Dinas Kepemudaan Budaya dan Pariwisata 1 

2. Kepala Bidang Pariwisata  1 

3. Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 

4. Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi. 1 

5. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, 

Ekonomi Kreatif dan Perlindungan Haki  
1 

6. Staf bidang Pariwisata  3 

7. Pengunjung Objek Wisata Danau Raja  3 

Sumber : Data Olahan 2016 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa informan penelitian yang 

peneliti ambil adalah sebanyak 11 orang, adapun yang peneliti jadikan sebagai 

informan penelitian telah dianggap mampu dan mengetahui segala informasi 
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dalam permasalahan yang di teliti, disini pneliti mengambil 11 (sebelas) orang 

sampel. 

 

3.6. Teknik Analisa Data 

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian 

data dianalisis berdasarkan metode teknik analisa data deskriptif yang bersifat 

kualitatif, yang lebih mengutamakan pengungkapan dalam bentuk pernyataan 

melalui keterangan yang di peroleh, menjelaskan dari hasil Observasi, 

Wawancara, dan Dokumentasi dijelaskan dengan kata-kata bedasarkan teori yang 

dimilki memberi keterangan yang mendukung untuk menjawab masalah. 


