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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 yang sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data 

bukan banyaknya (kuantitas) data.
35

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriftif 

dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini lebih 

menekankankepada interprestasi 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. 

 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanankan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Alamat 

Kantor, : Jl. Sri Kembayat Kecamatan Mempura. Adapun waktu penelitian ini 

pada bulan Mei 2017 hingga Agustus 2017. 

 

C. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek 

dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari 

sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk 

dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subyek secara individual 

atau kelompok, dag hasil observasi terhadap karakteristik benda, kejadian, 
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kegiatan, dan hasil suatu penguji tertentu.
36

 Sumber data primer ini adalah 

data yang diperoleh langsung dari Bidang Pemasaran Pariwisata melalui 

wawancara dan observasi. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari instansi 

yang umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi.
37

 Data 

sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung, 

melalui media perantara atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan 

merupakan pengolahannya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu 

penelitian.  

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari 

dokumentasi, serta berita-berita yang berhubungan sengan peran humas 

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam mempromosikan event tour de 

siak. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian akan dipilih secara purposive adalah teknik 

penentuan sample dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa diartikan 

sebagai suatu proses pengambilan sample dengan menentukan terlebih dahulu 

jumlah yang hendak diambil, kemudian pemilihan sample dilakukan dengan 

berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri 

sample yang ditetapkan.
38

 

Informan peneliti terbagi menjadi 2 yaitu: 

1. Informan Kunci 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Kepala 

Bidang Pemasaran Pariwisata Kabupaten Siak, Seksi Strategi, Komunikasi 

dan Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata, Staf Pemasaran Pariwisata 

berjumlah satu orang. 
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2. Informan Pendukung 

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah foto dokumentasi, 

berita online, spanduk, baliho, dan yang akan melengkapi atau 

memperkuat dari informan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara 

diantaranya: 

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.
39

 

2. Dokumentasi 

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

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

yang berkaitan dengan penelitian. 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.Tujuanya untuk mendapatkan informasi yang mendukung 

analisis dan interpensi data .
40

 

Setelah data terkumpul selanjutnya penulis akan menganalisis data 

tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan ditarik 

kesimpulan.  

 

F. Validitas Data 

Setelah penelitian dilakukan, maka selanjutnya perlu dilakukan 

validitas data atau pengujian dan pemeriksaan dan keabsahan data. Agar lebih 
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akurat dalam validitas data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan data 

dengan menggunakan triangulasi. Validitas riset kualitatif terletak pada proses 

sewaktu peneliti turun kelapangan untuk mengumpulkan data dan sewaktu 

proses analisis-interpretatif data. Triangulasi adalah teknik menganalisis 

jawaban subjek dengan meneliti kebenaran dengan data empiris (sumber data 

lain yang tersedia). 

Validitas data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu 

triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang laindiluar data untuk pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap duat data itu.
41

 Yakni dengan membandingkan 

antara wawancara informan satu dengan yang lainnya, membandingkan hasil 

wawancara dan dokumen yag ada dengan pengamatan yang ada dengan 

pengamatan yang dilakukan. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan metode yang sangant penting dalam 

penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti makna 

yang berguna dalam memecahkan masalah . 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode analisisdeskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif ini digunakan, 

karena dalam menganalisis data yang dikumpulkan, data tersebut berupa 

infomasi dan uraian dalam bentuk prosa yang kemudian yang kemudian 

dikiatkan dengan data lainnya untuyk mendapatkan kejelasan terhadap suatu 

kebenaran, data berupa penjelasan-penjelasan bukan dengan angka.
42

 

Peneliti ini tergolong ke dalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau 

kalimat. Kemudian data-data tersebut dianalisisuntuk memperoleh 

kesimpulan. 
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Dalam melakukan penelitian kualitatif ada beberapa prosedur atau 

tahapan-tahapan yang harus dilalui, antara lain:
43

 

1. Menetapkan fokus penelitian 

2. Menentukan setting dan subek penelitian  

3. Pengumpulan data, pengolahan data dan analisis 

4. Penyajian data 

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan 

data, maka analisis data dilaksanakan dalam pembahasan penelitian ini adalah 

pengolaan data deskriptif kualitatif. Yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-

kata, gambar, dan bukan angka-angka. Teknik ini menjelaskan dengan kalimat 

dan kemudian dianalisa dengan menggunakan asumsi dan kerangka pikir 

sehingga data yang diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya. 
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