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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Berdasarkan jenis data yang dipakai, peneliti melakukan penelitian 

dengan jenis evaluatif. Yang mana riset ini mengkaji efektivitas atau 

keberhasilan suatu program. Evaluatif disini di bagi dua, tapi yang peneliti 

gunakan adalah evaluasi formatif, yang dilakukan sewaktu program sedang 

berjalan. Dan evaluatif sumatif, yang dilakukan setelah program berakhir.
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Penelitian metode kualitatif bertujuan menjelaskan fenomena dengan 

sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Data yang disajikan dalam 

bentuk deskripsi yang berupa teks naratif, kata-kata, ungkapan, pendapat, 

gagasan yang dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber sesuai dengan 

teknik atau cara pengumpulan data.
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 Dalam penelitian ini difokuskan pada 

efektivitas promosi wisata ombak bono di televisi dalam meningkatkan 

wisatawan ke kecamatan teluk meranti. 

B. Lokasi  Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi maka penelitian ini dilakukan 

pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Pelalawan. Adapun dipilihnya lokasi penelitian ini karena instansi ini yang 

diantara tugasnya adalah mengelola di bidang Pariwisata yang ada di 

Kabupaten Pelalawan termasuk diantaranya adalah Wisata Bono. Sedangkan 

penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2017 sampai selesai. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan bidang pariwisata. 

Adapun objek penelitian ini adalah ” Efektivitas promosi wisata ombak 

bono di televisi dalam meningkatkan wisatawan ke kecamatan teluk 

meranti”. 
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D. Sumber Data 

Sumber data sangat ditentukan oleh metodologi riset kualitatif adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi.
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Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah: 

1. Data primer 

Dalam penelitian ini sumber data primer penulis menggunakan 

wawancara terhadap dinas pariwisata dan wisatawan. 

2. Data sekunder 

Data sekunder penulis berbentuk observasi, dokumentasi, dan 

laporan-laporan guna untuk mengetahui secara detail dan mendalam 

efektivitas promosi wisata ombak bono di televisi dalam meningkatkan 

wisatawan ke kecamatan teluk meranti. 

E. Informan  

Sesuai dengan metode penelitian yaitu penelitian kualitatif evaluatif, 

maka dalam penelitian ini dipergunakan teknik pengumpulan data yaitu 

purposeve sampling dengan memilih informan yang dianggap layak dalam 

pemberian data. Dalam penelitian ini penulis memilih beberapa informan yakni 

:  

a. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga 

Kabupaten Pelalawan.  

b. Kepala Seksi Bidang Promosi Wisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 

Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Pelalawan. 

c. Wisatawan Lokal. 

Daftar Informan 

No Nama Jabatan 

1 Andi Yuliandri,S.Kom Kepala Dinas 

2 Marlina,S.Sos Bagian Promosi 

3 Ahmad Bakri Wisatawan 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk keperluaan analisis data, maka dalam pengumpulan data yang di 

perlukan untuk penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

1. Data primer 

Dikumpulkan dengan tiga macam cara,yaitu: 

a) Observasi adalah pengamatan secara langsung dengan sistematis 

terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Dalam melakukan 

observasi peneliti memakai metode observasi partisipasi terkendali 

yang mana peneliti telah menyusun rencana terlebih dahulu. 

b) Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang sering 

digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Bertujuan untuk 

mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. 

Yakni dengan cara mencari dan mengambil data dari dokumen-

dokumen yang berkenaan dengan penelitian ini, seperti dokumen-

dokumen yang ada di dinas pariwisata kabupaten pelalawan. 

c) Wawancara, yaitu dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari 

sumbernya dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar 

mendapat data lengkap dan mendalam.
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2. Data sekunder 

Data ini diperoleh berdasarkan laporan-laporan tertulis yang di 

keluarkan oleh pemerintah atau dinas instansi terkait serta pengelola 

kawasan objek wisata ombak bono dan buku yang berkaitan dengan 

penelitian. 

G. Validitas Data 

Menggunakan analisis Triangulasi, yaitu menganalisa jawaban subjek 

dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris ( sumber data lain) yang 

tersedia. Dengan mengcroos-check  jawaban subjek dengan dokumen yang 
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ada. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan atau mengecek ulang derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.
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H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif 

analisis, yaitu setelah data-data terkumpul, maka akan dianalisis dengan 

deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif dengan teknik pengolahan data dan 

analisa dilakukan secara bersamaan pada proses penelitian. Proses analisa data 

dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, 

seperti wawancara, observasi dan dokumentasi yang dituliskan dalam catatan 

lapangan. Setelah dibaca dan ditelaah maka kemudian mereduksikan data 

dengan jalan membuat abstraksi yang merupakan usaha membuat rangkuman 

inti. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengkategorikan data berdasarkan 

tema yang sesuai dengan fokus penelitian.  
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