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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian deskriptif 

dengan bentuk survey, katagori bentuk dan tipe penelitian ini termasuk dalam 

jenis kuantitatif. 

Menurut sugiono (2013:8) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang di lakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri,baik satu 

variabel atau lebih (indevenden) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan variabel satu dengan variabel lainya  dengan jenis data dan 

analisisnya kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Pelalawan di Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan alasan 

dinas tersebut yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dan  juga dinas yang 

mampu mengelola wisata di kabupaten pelalawan yang bertujuan untuk 

memajukan perekonomian masyarakat kabupaten pelalawan dan juga dan juga 

bisa menambah penghasilan daerah. 
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C.  Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan 

diteliti, sebagaimana yang dikemukakan sugiono (20:117) Populasi adalah 

wilayah umum yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai 

perancangan dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di 

pelajari dan di tarik kesimpulannya. 

b. Sampel 

Menurut sugiono (2010:118) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut.Apabila peneliti melakukan 

penelitian terhadap populasi yang besar,sementara peneliti ingin meneliti tentang  

populasi tersebut dan peneliti memiliki keterbatasan dana ,tenaga dan 

waktu.maka peneliti mengunakan teknik pengambilan sampel.sehingga 

generalisasi kepada populasi yang di teliti.sampel yang di ambil dapat mewakili 

tau refresentatifbagi populasi tersebut 

Adapun jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini akan di ambil 

dari aperatur Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda,dan Olahraga, dan 

masyarakat desa yang berada di sekitar Danau Betung berdasarkan jumlah KK. 
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Tabel.III.1 :  Daftar Populasi dan Sampel Penelitian Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata, pemuda dan Olahraga Dalam PengelolanObjek 

Wisata (Studi Pada Objek Danau Betung Kecamatan 

Pangkalan Kuras Kabupaten pelalawan ) 

 

No Sub populasi Populasi Sampel Persentase 

1 Kepala bidang 

keparawisataan 

1 1 100% 

2 Pengunjung objek wisata  110 78 53 % 

Jumlah 111 79 - 

 Sumber : Data Olahan Penelitian 2017 

  Adapun alasan penulis memasukin Sub populasi Kepala bidang 

Kepariwisataan, karena termasuk ke dalam bagian  Struktur Dinas Pariwiasata 

kebudayaan pemuda dan olahraga. 

  Sedangkan untuk menentukan sampel pengunjung berdasarkan isaac dan 

michael dengan tahap kesalahan 10% ialah sebagai berikut : 

 

  
        

  (   )        
 

Dimana : 

s = Jumlah sample 

N = Jumlah populasi 

λ2 = Chi Kuadrat, dengan dk = 1, taraf kesalahan 1%, 5% dan 10% 

d = 0,05 

P = Q = 0,5 
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Tabel. III. 2 : Penetuan Jumlah Sampel Dari Populasi Tertentu 

Dengan Tarah Kesalahan 1% ,5% Dan 10% Menurut 

Isaac Dan Michel 

 
Sumber : Sugiyono, 2011 

 

D. Teknik  Penarikan Sampel 

   Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini,untuk pegawai 

Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Pelalawan menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu pengambilan sampel secara sengaja, menentukan 
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sendiri sampel yang di ambil karena ada pertimbangan tertentu dalam 

pengawasan objek wisata. 

Sedangkan penarikan sampel untuk pengunjung objek wisata desa betung 

mengunakan teknik incidental sampling yaitu pemilihan sampel pada waktu 

tertentu pada lokasi penelitian dengan alasan banyaknya jumlah responden di 

temui oleh penulis saja yang dijadikan sampel. 

E. Jenis Dan Sumber Data 

a. Data primer 

 Merupakan data yang di peroleh langsung dari responden.Responden 

merujuk pada individu atau seseorang yang dapat memberi informasi dasar 

mengenai masalah yang di teliti yaitu melalui wawancara terstruktur  dengan 

mengajukan daftar pertanyaan seperti  

 Angket / kuesioner. 

 Wawancara 

 Dokumentasi 

b. Data Sekunder  

 Merupakan data dan informasi yang di perlukan untuk menyusun 

landasan peneliti guna memperjelas permasalahan yang di teliti yang di peroleh 

dari Kantor Dinas Kebudayaan,Pariwisata,PemudadanOlahraga serta sumber 

sumber lainya, Seperti : 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentnag Pemerintahan Daerah 

 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 

 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2015 

Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan 
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 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan nomor 22 tahun 2002 Tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisata, Kesenian 

dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara peneliti untuk 

mengumpulkan informasi serta data-data yang mendukung penelitian: 

a. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan 

langsung oleh penulis.Alasan penulis mengunakan teknik Observasi dengan 

pengamatan tersebut guna memperoleh data dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 

Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pelalawan dan data-data yang belum 

terungkap bisa di resume kemudian di bandingkan dengan kondisi 

kepariwisataan di Kecamatan Pangkalan Kuras. 

b. Wawancara  

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung kepada responden berdasarkan tujuan peneliti, di lakukan 

dengan dua cara : terstruktur dan bebas dengan alasan untuk memperoleh data 

yang akurat terhadap sampel mengenai : Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 

Pemuda dan Olahragadalam pengawasan  objek wisata (studi pada ojek Danau 

BetungKecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan). Dalam hal ini 

penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 

dan Olahraga Kabupaten Pelalawan. 
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c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan data yang relevan penelitian. 

d. Kuisioner 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan instrumen 

pertanyaan tertulis kepada responden dari jumlah sample yang ada dengan 

dijawab secara tertulis pula oleh responden alasannya untuk memperbaiki bagian 

bagian yang dianggap kurang tepat untuk diterapkan dalam pengambilan data dan 

responden. Penyebaran questioner yang penulis lakukan diantaranya, masyarakat 

yang ada disekitar Danau Betung. 

G. Teknik Analisis Data 

Setelah data berhasil dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, 

maka peneliti akan mengelompokkan sesuai dengan jenis data kemudian akan 

dikelola dan dianalisis menggunakan teknik diskriptif, yaitu: menggambarkan 

dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan dilapangan antara kondisi 

Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam 

pengelolaan objek wisata (studi pada ojek Danau BetungKecamatan Pangkalan 

Kuras Kabupaten Pelalawan). Kemudian diuraikan dalam bentuk tabel sesuai 

dengan identitas responden masing-masing secara indikator variabel dengan tipe 

kuantitatif. 
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H. Jadwal Kegiatan Penelitian 

Tabel III.3 : Peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

dalam Pengelolaan Onjek Wisata ( Studi Pada Objek Wisata 

Danau Betung Kecamatan Pangkalan Kurang Kabupaten 

Pelalawan ) 

 

No Jenis kegiatan Bulan dan minggu tahun 2018 

I II III IV 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Persiapan dan 

Penyusunan UP 

x X x x             

2 Seminar UP     X            

3 Riset      x x          

4 Penelitian 

Lapangan 

       x x        

5 Pengelolaan dan 

Analisa Data 

         x x x     

6 Konsultasi dan 

Bimbingan 

Skripsi 

          x x     

7 Ujian Skripsi             x    

8 Revisi dan 

Pengesahan 

Skripsi 

             x x  

9 Penyerahan 

Skripsi 

               x 

 

 


