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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga Kota Payakumbuh. Adapun alasan lokasi penelitian di Kota

Payakumbuh karena peneliti berdomosili di Kota Payakumbuh sehingga memiliki

kemudahan dalam akses informasi. Penelitian akan dilakukan pada bulan Februari

2014 sampai Mei 2014.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan dari

narasumber yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam

penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah seperti: Kepala Dinas

Pariwisata Pemuda dan Olah raga Kota Payakumbuh, wisatawan yang berkunjung

ke kota Payakumbuh dan pengelola objek wisata sebagai key informant.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan pelengkap atau penunjang data primer

dikumpulkan dari data yang sesuai. Data sekunder ini meliput : peraturan

perundang-undangan, dokumen, arsip dan hasil karya ilmiah yang berkaitan

dengan masalah penelitian ini.
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3.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian diperlukan teknik

pengumpulan data yang tepat, agar nantinya dapat diperoleh sesuai dengan yang

diharapkan dan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Adapun pengumpulan

data dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Menurut Prasetya Irawan (2004:63) Observasi merupakan pengumpulan

data dengan cara melihat dengan dekat keadaan obyek penelitian atau mengamati

langsung terhadap obyek yang diteliti. Untuk mengetahui aktivitas dari obyek

penelitian dan peristiwa-peristiwa yang mendukung tujuan penelitian. Dalam

penelitian ini penulis melakukan observasi langsung ke Dinas Pariwisata Pemuda

dan Olahraga kota Payakumbuh dan tempat objek wisata  kota Payakumbuh yaitu

Ngalau Indah, Ngalau Tirta dan Panorama Ampangan untuk mengumpulkan data-

data yang dibutuhkan.

2. Wawancara

Menurut Cholid Narbuko (2010:83) Wawancara adalah proses tanya-jawab

dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau

keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan untuk menggali data secara

mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian. Pada

penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (Indepth Interview).

Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Pemuda
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dan Olahraga Kota Payakumbuh, pengelola objek wisata dan wisatwan sebagai

key informant.

3. Angket

Menurut Sugiyono (2007:162) Angket merupakan teknik pengumpulan data

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkatan pertanyaan atau pernyataan

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Pada penelitian ini angket akan

disebarkan kepada seluruh pegawai Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota

Payakumbuh.

4. Studi Dokumentasi

Menurut Arikunto (2007:231)  dokumentasi yaitu mencari data mengenai

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

arsib, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Pada penelitian ini dokumentasi

digunakan untuk mempelajari sumber dokumentasi terutama yang ada pada Dinas

Pariwisata Pemuda dan Olahraga itu sendiri dan didukung oleh sumber-sumber

yang representative (mewakili).

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1.Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas: objek/subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian  ditarik kesimpulan (Arikunto, 2010:173).Adapun

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :
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Tabel 3.1 : Data Populasi Wisatawan, Pengelola Objek Wisata dan Pegawai
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh
Tahun 2013

No Status Teknik Pengumpulan Data Jumlah

1 Kabid. Pariwisata Wawancara 1

2 Staff Angket 37

3 Wisatawan Wawancara 10

4 Pengelola Objek Wisata Wawancara 3

Total 51

Sumber : Data Wisatawan, Pengelola Objek Wisata dan Pegawai Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh Tahun 2013.

3.4.2.Sampel

Sampel menurut Arikunto (2010:174) adalah sebagian atau wakil populasi

yang diteliti. Sampel dilakukan bila populasi besar dan peneliti tidak mengkin

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana,

tenaga dan waktu maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari

populasi. Sedangkan sampel menurut Mardalis (2008:55) adalah sebagian dari

seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Adapun sampel dalam penelitian

ini berjumlah 1202 orang yang terdiri dari :

Tabel 3.1 : Data Sampel Wisatawan, Pengelola Objek Wisata dan Pegawai
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh
Tahun 2013

No Status Teknik Pengumpulan Data Jumlah

1 Kabid. Pariwisata Wawancara 1

2 Staff Angket 37

3 Wisatawan Wawancara 10

4 Pengelola Objek Wisata Wawancara 3

Total 51
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Teknik sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel terhadap

Pegawai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh dan pengelola

objek wisata adalah sampling jenuh atau sensus, dimana semua anggota populasi

dijadikan sampel. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi relative kecil. Dalam

pengambilan sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sensus

sehingga dapat diketahui jumlah sampel sebanyak 41 orang.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel terhadap

wisatawan yaitu teknik Sampling Insidental. Menurut Sugiyono (2010:68) teknik

Sampling Insidental adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa

saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti maka dapat

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok

sebagai sumber data.

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif kualitatif dengan menggunakan rumus persentase sehingga terjadi

proses kuantifikasi dalam mentabulasikan data kedalam bentuk tabel. Menurut

sugiono (2011:15) metode kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk

kalimat, kata dan gambar. Sedang penelitian deskriptif adalah penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih

(independen) tanpa membuat perbandingan , atau menghubungkan antara variabel

yang satu dengan variabel lain.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data

informasi yang diperoleh akan dikelompakan dan dipisahkan sesuia dengan
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jenisnya dan diberi nilai persentase, disajdikan dalam bentuk table dan uraian

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut :

P   = F x 100 %
N

Keterangan : P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi

Kemudia  untuk mendapatkan kesimpulan Peran Dinas Pariwisata Pemuda

dan Olahraga Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Kota Payakumbuh,

keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan

menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat Usman Husaini ( 146:

2009) sebagai berikut :

Sangat Baik : 76 - 100 %

Baik : 51 - 75 %

Kurang Baik : 26 – 50 %

Tidak Baik : 0 – 25 %

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil

penelitian akan dapat di ambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang Peran Dinas

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di

Kota Payakumbuh.


