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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi tempat penelitian yaitu di wisata danau buatan desa limbungan

kecamatan rumbai kota  pekanbaru provinsi riau. Lokasi ini tidak jauh dari

kota pekanbaru hanya 10 km dari pusat kota. Kalau di lihat dari secara

geografis berada bagian timur dan perbatasan dengan kecamatan senapelan,

daerahnya langsung perbatasan dengan kabupaten siak sri indrapura dan

kabupaten pelalawan. Waktu penelitian diadakan pada saat semester ganjil

yaitu tepatnya pada tahun ajaran 2013/2014.

1.2 Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian deskriptif dengan melakukan analisa kualitatif. Penelitian deskriptif

adalah penelitian yang memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau

fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah-

masalah aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang

diteliti dan diiringi dengan interpretasi.

Penelitian ini tidak menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan

informasi apa adanya sesuai dengan yang diteliti. Dengan demikian

ditegaskan kembali bahwa penelitian ini ditempuh berdasarkan tujuan untuk
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mengetahui bagaimana pengembangan Objek Wisata Danau Buatan dalam

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan yang

diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

yaitu dengan memberikan pertanyaan langsung kepada sejumlah pihak

yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam metode ini, akan digunakan

metode wawancara mendalam dengan orang-orang yang berkompeten di

bidang-bidang yang ingin diteliti, dengan atau tanpa menggunakan

pedoman wawancara (Bungin, 2007: 108).

2. Observasi

yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap

sejumlah acuan yang berkenaan dengan topik penelitian di lokasi

penelitian.

3. Angket (kuesioner)

Quesioner adalah pengumpulan data dengan menggunakan daftar

pertanyaan yang disebarkan kepada responden mengenai bagaimana

pengembangan objek wisata danau buatan. Kuesioner yang disebarkan

pada pengunjung.
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1.4 Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan

subyek, yang mempelajari kulaitas karakteristik yang tertentu yang diterapkan

peneliti untuk di pelajari. Kemudian ditarik kesimpulannya (sugiono,2009:

90).Yang menjadi populasi dalam adalah penelitian ini adalah kepala bagian

kepariwisataan dan pengawasan wisata danau buatan dinas pariwisata dan

kebudayaan kota pekanbaru.

Jumlah populasi pada kantor dinas kebudayaan dan pariwisata Dan PD

Pembangunan kota pekanbaru.

Tabel 3.1

Daftar Jumlah Populasi Pada PD Pembangunan

Kota Pekanbaru

NO Sub/ bagian Populasi

1
Dirut Utama PD Pembangunan Kota

Pekanbaru
1

2 Kepala Bagian Kepariwisataan 1

3
Pengelolaan Manajemen Wisata Danau

Buatan
1

4 Bagian Promosi 1

5 Karyawan Wisata Danau Buatan 12

Jumlah 16
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Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut (sugiono,2007: 91). Sampel dari penelitian

menggunakan tekhnik sampling jenuh, yakni pengambilan sampel bila

semua anggota populasi di gunakan sebagai sample.

Di samping itu pengunjung juga penulis jadikan keymomen dalam

penelitian ini dengan cara insidentil sampling dan snobal sampling sampai

peneliti puas dengan jawaban.

a. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode

deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu, proses penggambaran daerah

penelitian. Dalam penelitian ini akan diperoleh gambaran tentang

Pengembangan Obyek Wisata Danau Buatan dalam rangka peningkatan PAD

Di Kota Pekanbaru.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 Suharsimi

Arikunto (2010:278) analisis data merupakan bagian yang amat penting

dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti

dan makna yang berguna dan memecahkan masalah penelitian. Data mentah

yang telah dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok,

diadakan kategorisasi, diolah sedemikian rupa sehingga data tersebut

mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji

hipotesis.

Secara garis besar, pekerjaan analisis data meliputi 3 langkah , yaitu:
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1. Persiapan

2. Tabulasi

3. Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian

Setelah penulis memperoleh data dari hasil obsevasi maupun kuesioner, untuk

menganalisa data yang telah dikumpulkan penulis menggunakan metode

deskriptif yaitu suatu teknik analisa data dengan cara menggambarkan

fenomena keadaan yang ditemui dilapangan. Dengan metode ini penulis

memaparkan dan menguraikan kata-kata yang didapat, dimana selanjutnya

penulis menganalisa dan menginterpretasikan data dan dihubungkan dengan

teori.


