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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

  

  Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara 

Timur yang berlokasi di Jalan Frans Seda No. 72, Kota Kupang. Penulis juga akan 

mengambil data di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi NTT yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat No.1 Kota Kupang. Waktu 

dari penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu bulan Februari sampai 

dengan bulan Juli 2018. 

 

3.2  Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengukur suatu variabel yang akan digunakan. Definisi 

operasional dalam penelitian ini adalah: 

 1.  Pariwisata  

 Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang berlangsung dimana orang 

melintasi perbatasan wilayah untuk liburan atau kegiatan bisnis dan 

tinggal minimal 24 jam tetapi kurang dari satu tahun.  

2.  Investasi 

Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh 

penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk 

melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. 

  

  



42 
 

3. Realisasi Investasi 

Merupakan nilai investasi (penanaman modal) yang dilakukan pada 

sektor pariwisata di provinsi NTT dengan menggunakan modal dalam 

negeri maupun modal asing. 

4. Pengembangan Kepariwsataan 

Merupakan pengembangan kepariwisataan di provinsi NTT yang 

meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata 

dan kelembagaan pariwisata. 

 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan, harganya 

berubah-ubah atau bersifat variabel (Sudjana, 2005). Sedangkan data kualitatif 

adalah data yang bukan bersifat bilangan atau angka. Data kuantitatif dalam 

penelitian ini menjelaskan penanaman modal pada sektor kepariwisataan, baik 

dari segi jumlah, jenis, dan sumbernya. Sedangkan data kualitatif menjelaskan 

tentang hal-hal yang menunjang atau menghambat investasi sektor keparwisataan 

di NTT . 

 

3.3.2  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data 
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langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, baik dari literatur, studi pustaka 

atau penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang berkaitan dalam penelitian ini.  

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari 

Dinas Pariwisata Provinsi NTT.  Data sekunder yang digunakan dalam penelitian 

ini diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi NTT. Data yang digunakan antara lain jumlah penanaman modal dalam 

negeri dan asing dan investasi dari pihak swasta dan pemerintah pada sektor 

pariwisata di Provinsi NTT. 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh 

bahan-bahan yang relevan, akurat, dan realistis. Metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Metode dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode 

dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen (Utama dan Mahadewi, 2012). Data dokumentasi ini diperoleh 

dari instansi terkait. Metode ini akan digunakan untuk mendapatkan data 

tentang jumlah, jenis, dan sumber investasi di sektor kepariwisataan dari 

Dinas Pariwisata Provinsi NTT maupun Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT. 

b. Metode wawancara 

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap kemajuan 
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kepariwisataan di provinsi NTT serta hal-hal yang menunjang atau 

menghambat investasi sektor kepariwisataan di NTT, penulis akan 

mewawancarai pihak Dinas Pariwisata Provinsi NTT. 

 

3.5  Teknik Analisis  

 Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsi atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau menjeneralisasi (Utama dan Mahadewi, 2012). Data 

kuantitatif yakni jumlah investasi, jenis investasi dan sumber investasi 

serta data jumlah kunjungan wisatawan akan dianalisa dengan 

menggunakan statistik deskriptif  dengan membuat perbandingan jumlah 

investasi dari segi jenis investasi dan sumber investasi serta membuat 

perbandingan jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi NTT. Data dari 

statistik deskriptif ini akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun 

diagram.   

2. Deskriptif Kualitatif 

Deskriptif Kualitatif adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar. Jenis analisis data kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah Deskriptif Kualitatif.  Data kualitatif yakni hasil wawancara 
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dengan pihak terkait akan dijelaskan dengan menggunakan analisis 

Deskriptif Kualitatif yaitu dengan mengkategorikan hal-hal penghambat 

dan penunjang investasi sektor kepariwisataan di provinsi NTT 


