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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan 

fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Dalam penelitian 

ini lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya 

(kuantitas) data.
46

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif 

dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan kepada 

interpretasi dari peneliti berdasarkan teori-teori yang ada. Jenis penelitian 

kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, 

berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat 

yang menjadi objek penelitian.
47

 

 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rokan 

Hulu, Alamat: Komplek Perkantoran Bina Praja Kab. Rokan Hulu Jl. Tuanku 

Tambusai Km.4 Pasir Pengaraian. 

Alamat website: http://disbudpar.rokanhulukab.go.id, 

Email:disbudpar@rokanhulukab.go.id.
48
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2. Waktu Penelitian 

Adapun waktu yang penulis gunakan dalam penelitian ini lebih kurang 3 

bulan, terhitung mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei  2017. 

C. Sumber Data  

 

Data yang dikumpulkan terdiri dari dua macam data yaitu: 

a. Data Primer  

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli atau tidak melalui media, sumber data primer dapat berupa opini 

subjek atau orang secara individu atau kelompok.
33

 

 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara.
49

 Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 

hasil wawancara mengenai Pelaksanaan Fungsi Humas Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Dalam Mensosialisasikan Program Sadar Wisata Kabupaten 

Rokan Hulu.  

 

b. Data Sekunder  

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang 

sudah jadi atau tersedia melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di 

berbagai organisasi atau perusahaan.
50

  

 

D. Informan Penelitian  

 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi tentang objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. 
51
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Dalam penelitian ini Yang menjadi Informan penelitian penulis pilih 

sebanyak tiga orang, terdiri dari dua informan kunci dan satu informan 

pendukung.  

 

1. Informan kunci yaitu satu orang Kepala Bidang Pariwisata, dan satu orang 

kasi promosi pariwisata, kedua informan tersebut diangap kredibel dan 

memahami informasi tentang sosialisasi program sadar wisata Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu. 

 

2. Informan pendukung yaitu satu orang Staf Sarana dan Prasarana Pariwisata 

sebagai informan pendukung. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Wawancara 

Wawancara adalah Percakapan antara Periset seseorang yang berharap 

mendapatkan informasi dan informan seseorang yang diasumsikan 

mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Wawancara merupakan 

metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi 

langsung dari sumbernya.
52

 

 

2.  Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan untuk 

memahami, mencari jawaban dan bukti terhadap gejala, peristiwa, kejadian 

atau realitas yang diteliti, baik brupa prilaku, keadaan benda, maupun 

syimbol-syimbol tertentu. 
53

 Dalam penelitian ini penulis menggunkan metode 

observasi non partisipan yaitu observasi langsung tetapi tidak terlibat di dalam 

acara yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Rokan Hulu. 
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3. Dokumentasi  

Yaitu penulis mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, dalam 

hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip. 

Dokumentasi ialah metode yang digunakan untuk menelusuri data Historis 

yang ada dalam bentuk surat, catatan harian, dan laporan ataupun dokumen 

foto, CD dan hardisk/film.
54

 

 

F.  Validitas Data 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen. Semakin tinggi validitas maka instrumen 

semakin valid atau sahih, semakin rendah validitas maka instrumen kurang valid. 

Untuk menilai keabsahan data kualitatif dalam analisis data, perlu melakukan 

triangulasi peneliti, metode, teori dan sumber data.
55

 Triangulasi adalah teknik 

pemeriksanaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. 

Triangulasi yang dilakukan adalah memeriksa kebenaran dan keahlian data yang 

diperoleh dari sumber data yang berbeda dan instrumen yang berbea pula.
56

  

Dalam penelitian ini untuk menguji validitas data akan mengguakan 

triagulasi sumber yaitu membandingkan hasil data penelitian yang diperoleh dari 

narasumber satu kemudian dibandingkan dengan hasil data penelitian dari 

narasumber yang lainnya. Artinya validitas data tersebut diukur dari 

membandingkan sama atau tidaknya jawaban hasil wawancara dari informan 

kunci atau informan pendukung yaitu Kepala Bidang Pariwisata, Kasi Promosi 

dan Staf Sarana dan Prasarana Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Rokan Hulu.  
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G. Teknik Analisis Data  

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif ini digunakan, karena dalam 

menganalisis data yang dikumpulkan, data tersebut berupa informasi dan uraian 

dalam bentuk prosa yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk 

mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran, data berupa penjelasan-

penjelasan bukan dengan angka.
57

   

Data kualitatif adalah semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak 

dapat di ukur dan dihitung secara matematis karena wujud keterangan verbal 

(kalimat dan kata).
58

 

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan 

metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan 

langkah-langkah  sebgaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moelong sebgai berikut: 

1. Klasifikasi data, yakni mengklompokkan data sesuai dengan topik-topik 

pembahasan. 

2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali 

data yang masih kurang dan mengkesampingkan data yang kurang 

relevan. 

3. Eskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan 

topik-topik pembahasan. 

4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke 

dalam susunan yang singkat dan padat.  

Data yang dianalisis oleh peneliti adalah Pelaksanaan Fungsi Humas Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Mensosialisasikan Program Sadar Wisata 

Kabupaten Rokan Hulu 
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