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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat yaitu

mengambil penelitian objek wisata Pantai Gandoriah dan Pulau Anso Duo di

Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman. Adapun waktu penelitian ini

berlangsung dari bulan desember 2015 sampai selesai.

3.2 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian melalui

key person. Adapun yang menjadi informan kunci (key person) dalam penelitian

ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman. Peneliti

sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan

penelitian. Untuk memperoleh informan tersebut, peneliti menggunakan teknik

Snowball Sampling. Snowball Sampling merupakan teknik pengambilan sampel

dimana peneliti merasa cukup dengan informasi yang dibutuhkan.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No. Informan

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

3. Kepala BAPPEDA

4. Masyarakat wisatawan lokal

5 Masyarakat Sekitar objek wisata

6 Tokoh Masyarakat

7 Masyarakat wisatawan interlokal
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3.3 Jenis dan Sumber data penelitan

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Data Primer ini diperoleh dari wawancara dengan informan dan pihak-

pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Pencatatan sumber data primer melalui wawancara dan pengamatan yang

merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.

Data primer dalam penelitian ini adalah pengembangan objek wisata

Pantai Gandoriah dan Pulau Anso duo yang dilakukan olehDinas

Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Pariaman.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui

laporan-laporan, buku-buku, atau data yang diolah, seperti data yang telah

dipublikasikan baik dalam bentuk surat kabar dan literatur yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini data sekundernya adalah :

1. Profil Kota Pariaman

2. Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman

3. Profil Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Kota Pariaman

4. Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman

5. Profil Pantai Gandoriah

6. Profil Pulau Angso duo
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3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan

secara langsung dan menggunakan pedoman observasi yaitu berupa garis-

garis besar dan butir umum diobservasi. Data yang diambil melalui

observasi ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara

mengadakan tanya jawab terhadap responden untuk mendapatkan

informasi yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara dilakukan

dikantor lembaga terkait sesuai dengan persetujuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data secara langsung dari

tempat penelitian, buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan

kegiatan, foto dan data yang relevan dengan penelitian.

3.5 Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini pada prinsipnya

adalah bersifat deskriptif kualitatif untuk pengelolaan data yang diperoleh

dilapangan melalui wawancara dan pengamatan di lapangan.
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Pengelolaan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara

mengklasifikasi atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai

fokus penelitiannya.  Semua informasi dikumpulkan, dipelajari, sehingga menjadi

satu kesatuan yang utuh.

a. Uji keabsahan

Tingkat kepercayaan dan devaliditas terhadap penelitian ini merupakan

satu kegiatan yang bertujuan untuk membuktikan data yang diperoleh

sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Adapun teknik yang

digunakan adalah sebagai berikut:

1) Teknik Triangulasi

Teknik Triangulasi merupakan teknik yang pemeriksaan datanya

memanfaatkan sesuatu dari luar data yaitu untuk keperluan pengecekan

sebagai pembanding data. Triangulasi dapat dilakukan dengan sumber data

peneliti atau pengamat lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber

(pengamatan, wawancara, dokumentasi). Triangulasi secara umum

merupakan check, re check dan crosscheck antara materi atau data atau

informan dengan observasi penelitian selanjutnya, hasil observasi di

crosscheck melalui persepsi peneliti.


