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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2011:11) jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian dekriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan

untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau menghubungkan

antara variabel satu dengan variabel yang lain.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Kebun Binatang Kasang Kulim Kecamatan

Siak HuluKabupaten Kampar. Adapun waktu penelitian ini berlangsung dari

bulan November hingga selesai.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada

untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap

(Prasetyo Irawan, 2004 : 84-87). Untuk membantu penulis dalam melakukan

penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

a. Data Primer, Yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari

obyeknya, yaitu data yang diperoleh setelah melakukan penelitian dari

responden yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

b. Data Sekunder, yaitu data yang penulis dapatkan secara langsung dalam

bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian ini

dan peraturan perundang-undangan. Dimana data sekunder ini merupakan

data pendukung dalam penelitian ini.
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3.4 Tekhnik Pengumpulan Data

Untuk keperluan analisis data, maka dalampengumpulan data yang

diperlukan untuk penelitian ini penulis melakukan tekhnik pengumpulan data

sebagai berikut  :

a. Observasi atau wawancara yaitu kegiatan pemusatan perhatian terhadap

suatu objek dengan menggunakan alat indra. Yang mana penulis turun

langsung kelapangan untuk melihat secara langsung mengenai fenomena

dan gejala-gejala yang terdapat pada Kebun Binatang Kasang Kulim.

b. Interview yaitu melakukan tanya jawab atau wawancara langsung seputar

informasi yang diperlukan dalam penelitian. Yangmana penulis melakukan

tanya jawab atau wawancara langsung penelitian kepada pimpinan dan

kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Kampar (sebagai Key

informant)dalam pelaksanaan pengelolaan Kebun Binatang Kasang Kulim.

c. Kuesioner yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyediakan

daftar pertanyaan atau pertanyaan yang akan penulis ajukan pada

responden, khususnya kepada pihak Kebun Binatang Kasang Kulim

mengenai sistem pengelolaan objek wisata tersebut.

3.5 Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiono ( 2006: 72 ) Populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri atas Obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan Kusyamadi (2004 : 20)
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populasi adalah keseluruhan elemen sejenis, akan tetapi dapat dibedakan

satu sama lain karena adanya nilai karakteristik yang berlainan.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 1 Pemilik

kebun binatang kasang kulim, 1 kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga

Kabupaten Kampar yang dijadikan sebagai key informant, selanjutnya

ditambah 18 karyawan Kebun Binatang Kasang Kulim dan 52 orang

pengunjung. Jadi total populasi sebanyak 72 orang yang berhubungan

dengan pengembangan objek wisata kebun binatang kasang kulim.

Tabel 3.1
Jumlah Populasi Penelitian

No Klasifikasi Responden Jumlah
1 Pemilik 1
2 Kepala Dinas Pariwisata 1
3 Karyawan 18
4 Pengunjung 52

Jumlah 72
Sumber: Data OlahanPenelitian 2014

b. Sampel

Menurut Sugiono (2006: 72) Sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun sampel

penelitian ini terdiri dari 70 orang yaitu 18 karyawan kebun binatang

kasang kulim dengan menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus

yaitu semua anggota populasi dijadikan sampel dan 52 pengunjung kebun

binatang kasang kulim, dimana penulis menggunakan teknik sampling

insidental yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu

siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan

sebagai sampel bila orang yang ditemui itu cocok dengan sumber data.
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3.6 Analisis Data

Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan

secara utuh dan nyata mengenai pengelolaan Kebun Binatang Kasang Kulim di

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian data dituangkan dalam

bentuk tabel-tebal dengan angka dan persentase untuk dilanjutkan dianalisa

dengan deskriptif analisa.

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik skala

likert Sugiono (2002:97) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Dengan skala likert,

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadai indikator variabel. Kemudian

indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item

instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari positif sampai

dengan sangat negative.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data

informasi yang diperoleh akan dikeompokkan dan dipisahkan sesuai dengan

jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian

dengan rumus persentasenya menggunkan rumus sebagai berikut :

P = 100%
Keterangan :

P = Angka Persentase

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = Number Of Cases (Jumlah frekuensi/banyaknya individu)

100% = Bilangan tetap
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Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan pengelolaan Kebun Binatang

Kasang Kulim di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar keseluruhan indikator

yang telh diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran

sesuai dengan pendapat Suharsimi Ari kunto (2003:171) sebagai berikut :

76%-100% tergolong baik/maksimal

56% - 75% tergolong cukup baik

40% - 55% tergolong kurang baik/tidak maksimal

39% - ke bawah tergolong sangat tidak baik/sangat tidak maksimal


