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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana 

peneliti berusaha menggambarkan, meringkas  berbagai situasi dan kondisi atau 

fenomena yang  ada yang menjadi objek penelitian. Format deskriptif kualitatif 

dianggap tepat digunakan untuk meneliti masalah yang membutuhkan studi 

mendalam, seperti studi tingkah laku konsumen, efek media, dan implementasi suatu 

kebijakan, yang mana hasil dari penelitian itu tidak diwujudkan dalam angka-angka.
40

 

Analisis deskriptif kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa, dengan 

menggunakan analisis deskriptifkualitatif tersebut maka situasi sosial yang dipilih 

bisa diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Sehingga hasil dari penelitian 

akan lebih memuaskan dan valid, dengan metode yang digunakan tersebut. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Periwisata Kabupaten Siak,  

Gedung Eko Wisata Mempura, Jl. Sri Kembayat – Mempura – Riau Fax : 

(0764)20294. Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan dari Januari 2017 hingga 

Agustus  2017.  

 

C. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data 

sekunder.Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang berasal 
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dari sumbernya langsung, yang didapat dengan wawancara semi terstruktur, tak 

terstruktur, dan dokumentasi. 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan peneliti yang berasal 

dari sumber lain atau bukan sumber utama. Data sekunder bisa didapat melalui 

puataka seperti buku, majalah, jurnal dan internet. 

 

D. Informan Penelitian 

1. Informan Kunci 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah sebanyak 2 (dua) 

orang yaitu: (Kabid Pemasaran), dan (Kasi pemasaran). 

2. Informan pelengkap 

Informan pelengkap dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen seperti 

dokumentasi dan website yang melengkapi atau memperkuat adanya penelitian data 

dari informan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, bertujuan 

agar data-data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun 

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa mmenggunakan pedoman 

(guide) wawancara.
41

  Pencarian data dilapangan dengan menggunaan teknik 

wawancara dengan mewawancarai Kepala dinas Pariwisata, Kabid Pemasaran, 

Kepala Seksi Pemasaran Informasi dan Promosi Pariwista. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang sering digunakan 

dalam berbagai metode pengumpulan data yang berupa memo, surat-surat pribadi, 

catatan telepon dan lainnya.
42

 

 

F. Validitas Data 

Validitas data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi 

data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap dua data itu.
43

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data deskriptif 

kualitatif.Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, 

dan akurat tentang fakta-fakta atau sifat-sifat objek tertentu.
44

 Analisis data kualitatif 

adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan 

data, mengelompokkan menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
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