
40 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Provinsi Riau (DISPAREKRAF) dan sekarang berganti nama menjadi Dinas 

Pariwisata Provinsi Riau yang bertempat di Jalan Jendral Sudirman Komplek 

Bandar Serai Raja Ali Haji, penulis melakukan penelitian pada bulan 

November 2016 sampai dengan Desember 2016.  

3.2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dilaksanakan 

secara deskriptif untuk dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya 

tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan 

data, mengklasifikasikan dan menganalisinya sehingga diperoleh perumusan 

analisa terhadap masalah yang dihadapi. 

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpritas yang tepat. 

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta 

tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk 

tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, 

serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suau 

fenomena dalam metode. 

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian survey, penelitian survey 

dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpul dari sampel atau populasi 

untuk mewakili seluruh populasi dan berdasarkan sumber data, yaitu: 
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1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui riset lapangan dengan 

mengadakan penelitian langsung kepada kantor Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi kreatif Provinsi Riau yang menjadi objek penelitian guna 

mendapatkan sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan. 

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Provinsi Riau tahun 2015 sampai dengan sekarang yaitu tentang 

jumlah pegawai dan dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan 

efektifitas diklat pegawai dinas pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi riau 

dalam mengembangkan potensi wisata di riau 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara (Interview) Adalah suatu metode pengumpulan data dimana 

penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang 

berkaitan langsung dengan objek penelitian ini. 

b. Daftar Pertanyaan (Questionary) Adalah suatu metode pengumpulan data 

dimana penulis membuat suatu daftar pertanyaan yang diberikan kepada 

pegawai yang menjadi responden pada penelitian ini. 

c. Observasi yaitu penelitian yang pengambilan datanya bertumpu pada 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian (Irawan, 64 : 2004) 

3.4. Populasi dan Sampel 

    3.4.1. Populasi  

  Dalam pengumpulan data akan selalu dihadapkan dengan objek yang akan 

diteliti baik berupa manusia dan aktivitasnya atau peristiwa yang terjadi. 
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(sugiyono,2015) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terjadi atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang mengikuti diklat teknis 

yang diadakan oleh instansi tersebut yaitu berjumlah 22 orang. 

3.4.2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, finansial, 

waktu, tenaga dan sebagainya, maka peneliti dapat menggunakan sampel itu. 

Kesimpulan akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil harus benar-benar mewakili. Melihat jumlah populasi yang kurang dari 

100 maka penulis menggunakan teknik  sampling jenuh (sensus)  yaitu teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel 

(sugiyono,2014), maka penulis mengambil sebanyak 22 orang sebagai sampel. 

3.5. Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyusunan agar dapat ditafsirkan sesuai 

penelitian yang penulis lakukan yaitu penulisan yang bersifat deskriptif, maka 

dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan suatu keadaan yang terjadi dengan 

teori-teori yang mendukung pembahasan masalah untuk mengambil keputusan 

yang kemudian memberikan jawaban atau solusi untuk memecahkan masalah 

yang ada.  


