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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Kuantitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka, 

kemudian data yang berupa angka tersebut diolah dan dianalisis untuk 

mendapatkan suatu informasi Ilmiah dibalik angka-angka tersebut, menurut 

Nanang Martono ( 2012 : 20 ). Adapun jenis tipe penelitian ini adalah deskriptif 

dengan cara survey, survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan 

dari sampel atau populasi untuk meneliti populasi. Dengan demikian penelitian 

survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu 

populasi dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang 

pokok, dan penelitian survey ini akan menentukan peneliti dalam membuat daftar 

pertanyaan berupa kuisioner yang dimaksud untuk disebarkan kepada populasi 

atau sampel yang sudah ditentukan (Singarimbun, 2005;3). 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Pulau Jemur Kecamatan 

Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dalam pengembangan objek wisata 

Pulau Jemur.  

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang 

menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di 

pelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:80). populasi dalam 
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penelitian ini adalah lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam 

pengembangan objek wisata.  

   Sampel merupakan Orang yang diambil atau dijadikan Sumber Penelitian 

atau Sampel Penelitian untuk memperoleh keterangan mengenai objek Penelitian, 

yaitu pengunjung yang sudah pernah berkunjung maupun yang sedang berkunjung 

di objek wisata Pulau Jemur. untuk lebih jelasnya penemuan sampel yang diambil 

dari setiap Populasi yang telah ditetapkan dalam Penelitian ini dapat dilihat dari 

tabel dibawah ini: 

Tabel III. 1: Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian 

NO Populasi Jumlah 

populasi 

Sampel  Persentase  

1 Kepala Dinas 1 1 100% 

2 Kepala Bidang Destinasi Pariwisata 1 1 100% 

3 Seksi sarana prasarana dan objek 

daya tarik wisata  

1 1 100% 

4 Seksi Pengembangan Sumber Daya 

Manusia dan Tenaga Kerja 

1 1 100% 

5 Seksi industri dan pengembangan 

pariwisata 

1 1 100% 

6 13 orang wisatawan yang berwisata 

ke Pulau Jemur maupun yang sudah 

pernah melakukan perjalanan 

berwisata ke pulau jemur 

100 13 100% 

Jumlah  105 18 100% 

Sumber : data lapangan 

D. Teknik Penarikan Sampel 

  Adapun teknik penarikan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini menggunakan Disproportionate stratified random sampling, merupakan 

pengambilan sampel apabila sifat dalam unsure populasi tidak homogeny dan 

strata secara kurang atau tidak propesional, Nanang Martono (2012: 77). Adapun 

sampel untuk penelitian ini adalah Kepada Kepala Dinas Pariwisata, kepemudaan 



42 
 

dan Olahraga, Kepala Bidang Destinasi Pariwissata, seksi sarana prasaranan objek 

daya tarik wisata, seksi  ekonomi kreatif berbasis seni budaya, dan seksi industri 

dan pengembangan  pariwisata Kabupaten Rokan Hilir dan 13 orang wisatawan 

yang sudah melakukan perjalanan mau pun yang sedang berkunjung di Pulau 

Jemur  berwisata di Pulau Jemur. 

E Jenis dan Sumber Data 

1. Data primer  

   Data yang di peroleh langsung dari hasil wawancara dan hasil penelitian 

lapangan, yaitu data yang di peroleh dari hasil wawancara dan hasil observasi 

yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Peranan Dinas Pariwisata, 

Kepemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dalam pengembangan Objek 

Wisata  pulau  Jemur.  

2. Data sekunder 

  Data Sekunder merupakan data yang bersumber dari luar kata-kata dan 

tindakan orang-orang yang diamati atau tidak diamati. Data Sekundur ialah data 

yang sudah diolah dalam bentuk Naskah tertulis atau Dokumen. 

F. Teknik pengumpulan data 

   Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap dan diperlukan oleh 

penulis dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang 

meliputi keterkaitan data baik secara langsung maupun tidak langsug terhadap 

fokus penelitian, pengumpulan data penelitian dilakukan dengan: 

1. Kuisioner  
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   Salah satu cara untuk pengumpulan data dengan memberikan 

sejumlah daftar pertanyaan tertulis yang akan diisi, yang  memberikan 

informasi atau data yang mengarah kepada masalah penelitian yang peneliti 

lakukan, guna mengetahui bagaimana Peranan Dinas Pariwisata, 

Kepemuda, dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dalam pengembangan 

Obyek Wisata pulau Jemur. Kuisioner yang peneliti sebarkan kepada  

Kepala Dinas, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata,  Seksi sarana prasarana 

dan objek daya tarik wisata, Seksi ekonomi kreatif berbasis seni budaya, 

Seksi industri dan pengembangan pariwisata, dan  2 orang wisatawan yang 

berwisata ke Pulau Jemur. 

2. Wawancara  

   Pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung 

dengan para responden untuk memperoleh data secara langsung dari 

responden dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan. Wawancara 

dilakukan dengan responden yaitu Kepala Bidang Bina Objek dan Daya 

Tarik Wisata Kabupaten Rokan Hilir. 

3. Observasi 

   pengamatan secara langsung kelokasi penelitian, terkait dengan 

objek penelitian. 

4. Dokumentasi  

 Memperoleh data dari buku-buku dan sejenisnya yang relevan 

dengan penelitian 
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G. Teknik Analisis Data 

   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif, 

dimana setelah data yang diperlukan diperoleh maka data tersebut dikelompokkan 

dan diuraikan dengan jenisnya dan dianalisis dengan mengunankan analisa 

kuantitatif, kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan 

penjelasan. 

H. Jadwal Kegiatan Penelitian 

Tabel III. 2 : Jadwal Waktu Penelitian Kegiatan Penelitian Tentang Peranan 

Dinas Pariwisata Kepemuda, dan Olahraga Kabupaten Rokan 

Hilir Dalam Pengembangan Pembangunan Di Pulau Jemur. 

 

No 

 

Jenis kegiatan 

Tahun,Bulan dan minggu 

 

November 

 

 

Febuari 

 

 

Maret 

 

 

April 

 

 

Juli 

 

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

1 Penyusunan 

UP 

 x X x                 

2 Survey 

lapangan 

     X    X    X       

3 Seminar UP                  x   

5 Perbaikan UP                  x X X 

6 Penyusunan 

laporan hasil 

penelitian 

(skipsi) 

   X                 

7 Ujian 

komprehensif 

skripsi 

     X               

8 Perbaikan 

Skripsi 

        X X           

Sumber : Moditifikasi penulis, 2017 


