
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Metode penelitian ini merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk 

meningkatkan sejumlah pengetahuan juga merupakan suatu usaha yang sistematis 

dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.  

Menurut sugiono (2003:11) jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 

digunakan untuk mengetahui ini variabel mandiri baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat-membuat perbandingan atau menghubungkan antara 

variabel satu dengan variabel yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha 

menjawab dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi upaya dinas 

pariwisata dalam meningkatkan minat pengunjung terhadap objek wisata danau 

bandar kayangan kota pekanbaru. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru di Danau Bandar kayangan 

Kota Pekanbaru Jl.Pramuka Rumbai, dan di Kantor Dinas Kebudayaan dan 

pariwisata di Jl.Arifin Ahmad No.39 Pekanbaru. Dan dilakukan mulai tanggal 03 

April 2017 sampai dengan 10 Mei 2017. objek penelitian adalah Objek Wisata 

Danau Bandar Kayangan dan Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru. Penelitian akan 

difokuskan pada pengunjung Objek Wisata Danau Bandar Kayangan yang terdiri 

dari masyarakat Kota Pekanbaru.  
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Data Primer  

Data primer adalah data langsung yang menyangkut tentang pendapat dari 

responden tentang variabel penelitian yang bisa diperoleh dari jawaban hasil dari 

interview dan observasi. Data primer tersebut diperoleh langsung dari responden 

yang berada diKota Pekanbaru dan Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer 

yang didapatkan seperti: laporan-laporan, literatur-literatur dan lampiran-lampiran 

data-data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan 

masalah penelitian.  

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1  Populasi 

Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, 

baik kuntitatif maupun kualitatif, dan pada karakter tertentu sekelompok objek 

yang lengkap dan jelas (Usman Husaini dan Purnomo 2000:181). Populasi 

Penelitian ini adalah seluruh masyarakat kota pekanbaru yang mengunjungi Objek 

Wisata Danau Bandar Kayangan Lembah Sari. Populasi ini berjumlah 11.582 

orang. 
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3.4.2  Sampel 

 Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti baik itu 

populasi atau bukan populasi, dikarenakan apabila jumlah populasi lebih dari 

seratus  orang, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sensus yang 

artinya keseluruhan populasi dijadikan  

  
 

     
 

Keterangan : 

n  = Besarnya ukuran sampel 

N  = Populasi 

e
2
  = Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran 

ketidak ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel populasi) 

(Husein, 2004:107) 

 

Batas kesalahan yang ditolerir ini bagi setiap populasi tidak sama. Ada 

yang 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, atau 10% (Umar 2002:134) 

Jawaban : 

  
 

     
 

   
      

               
 

   
       

               
 

                              
               1 + 115.82 

     n =      11.582 

     116.82 

    n = 99,14  = 99 orang (dibulatkan jumlahnya) 
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Jadi, jumlah sampel yang diambil dari populasi yang ada adalah 99 orang.   

Dari sumber rumus slovin diatas dapat kita ketahui bahwa sampel yang diperoleh 

dengan menggunakan rumus tersebut adalah sebesar 99 orang dari 11.582 jumlah 

populasi masyarakat yang berkunjung ke Objek Wisata Danau Bandar Kayangan 

di Kota Pekanbaru.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mendapatkan data yang akan dibutuhkan maka dalam penelitian ini 

dilakukan cara-cara sebagai berikut: 

a. Kuesioner/Angket 

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-

formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada 

seseorang atau sekumpulan orang atau untuk mendapatkan jawaban atau 

tanggapan atau informasikan yang diperlukan oleh peneliti. 

b. Dokumentasi 

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu 

peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai 

data yang mendorong untuk menghasilkan data. Dengan kata lain dokumentasi 

yang dilakukan seperti mendokumentasikan kegiatan dilapang. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisi, penelitian akan mendeskripsikan atau 

menggambarkan secara nyata mengenai yang mempengaruhi Minat Pengunjung 

Terhadap Objek Wisata Danau Banda Kayangan Kota Pekanbaru. 
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Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan menggunakan teknik likert 

Sugiono (2010:107) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Dengan skala likert, 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan objek ukur untuk menyusun item-item instrument 

yang menggunakan skala likert mempunyai gadasi positif sampai dengan 

negative.  

Berdasarkan metode penelitian yang ditemukan di atas maka data 

informasi yang diperoleh akan dilakukan pengkodean, selanjutnya penyajian data 

dengan mengklarifikasikannya, kemudian proses analisa serta diakhiri dengan 

penarikan kesimpulan. Penyajian dalam dalam bentuk tabel dan uraian dengan 

rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut: 

P = F     X 100% 

      N 

Keterangan:  

P  = Angka Persentase 

F  = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya  

N = Number Of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

100  = Bilangan tetap 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan mengenai yang mempengaruhi 

Minat Pengunjung Terhadap Objek Wisata Danau Bandar Kayangan Kota 

Pekanbaru. Keseluruhan yang diajukan kepada responden dengan menggunakn 

pengukuran dengan melihat (mean) rata-rata berdasarkan uji deskriptif. 

Interpretasi nilai mean tersebut berdasarkan tabel dibawah ini. 
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Tabel 3.1 Interprestasi Nilai Mean (Rata-rata) Indikator Penelitian 

No Nilai Mean Interprestasi 

1 1,0 – 2,33 Rendah 

2 2,34 – 3,66 Sedang 

3 3,67 – 5,0 Tinggi 

Sumber: Daeng Ayub Natuna, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


