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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian dimana data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dari 

sumbernya, sehingga sumber data dalam penelitian lapangan adalah sumber 

primer (Sugiyono, 2017). Dengan jenis penelitian ini, penulis secara langsung 

turun kelapangan mencari data-data yang berkaitan dengan Analisis Dampak 

Pesta pantai Mappanretasi Tradisi Maritim Suku Bugis Di Bumi Bersujud Tanah 

Bumbu Terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 

2.  Sifat Penelitian  

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu 

dimana data yang didapatkan berupa data informasi seperti observasi, wawancara 

catatan lapangan dan studi dokumen. Dengan menggunakan pendekatan seperti 

ini, peneliti secara langsung menemukan kebenaran dari proses interaksi 

komunikasi terhadap subjek dan objek penelitian yang sedang diteliti sehingga 

dapat diterima keabsahan datanya dan dapat diterima oleh akal sehat manusia. 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas pendapatan dan pajak daerah 

kabupaten Tanah Bumbu dinas Pariwisata daerah yang ada di Kabupaten Tanah 

Bumbu sebagai tempat pengambilan data dan informasi yag beralamatkan di jalan 

Darma Praja No 2 Gunung Tinggi.  

 

C.  Data dan Sumber Data  

1. Data  

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, 

yaitu data berupa laporan-laporan mengenai Pesta pantai Mappanretasi Tradisi 

Maritim Suku Bugis Di Bumi Bersujud Tanah Bumbu Terhadap pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.  

       2. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek 

darimana data dapat diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2014). Sumber data didalam 

penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.  

a. Primer  

Data primer adalah informan terkait dengan Pesta pantai Mappanretasi 

Tradisi Maritim Suku Bugis Di Bumi Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu yang 

terdiri dari: 

a) Pejabat atau Karyawan dinas pendapatan dan pajak daerah kabupaten 

tanah bumbu.  
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b) Pejabat atau Karyawan dinas Kepemudaan Olahraga,dan Pariwisata 

kabupaten tanah bumbu. 

c) Wisatawan atau pengunjung Pesta pantai Mappanretasi Tradisi 

Maritim Suku Bugis Di Bumi Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu. 

d) Pedagang yang berjualan saat acara  Pesta pantai Mappanretasi Tradisi 

Maritim Suku Bugis Di Bumi Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu. 

b. Sekunder 

Data sekunder Yaitu jenis data yang dikumpulkan, diolah, dan 

disajikan oleh pihak lain. Data sekunder tersebut berupa Laporan 

Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 

tahun anggaran 2014-2018 yang didapatkan dari Badan Pengelola 

pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 

  

 

D. Tenik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dalam suatu penelitian adalah mendapatkan 

data (Sugiyono, 2013). Dalam pengumpulan data, data yang penulis 

kumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini didapatkan 

melalui: 
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1. Wawancara  

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan 

sesuatu kepada orang-orang yang menjadi informan.   

2. Dokumen  

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui catatan, terutama 

arsip-arsip, buku, dokumen resmi ataupun juga statistik yang telah ada dan 

berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam metode dokumentasi ini dilakukan 

dengan memperoleh data dari kantor Badan pengelola pajak dan retribusi  

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Data yang diperoleh menjadi 2, yaitu data 

umum dan data khusus. Data umum berupa gambaran umum Kabupaten 

Tanah Bumbu dan gambaran umum Badan pengelola pajak dan retribusi 

daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan data khusus berupa Laporan 

Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2014-

2018.  

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses untuk mengatur urutan dalam sebuah  data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti 

yang didasarkan oleh data (H. Afifuddin & Beni Ahmad Saebani, 2009). 

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

1. Teknik pengolahan Data  
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Setelah data-data yang diperlukandalam penelitian terkumpul, sebelum 

dianalisis penulis terlebih dahulu melakukan langkah-langkah sebagai berikut ini: 

a) Editing, yaitu penulis mempelajari semua data yang terkumpul 

kemudian dikoreksi untuk mengetahui data tersebut telah memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan. 

b) Klasifikasi, yaitu data yang sudah terkumpul, kemudian dimasukkan 

kedalam bahasan-bahasan tertentu.  

c) Interpretasi, yaitu memberikan penjelasan dan penafsiran data yang     

ditentukan sehingga dapat lebih mudah dipahami dan mengerti.  

2. Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif dengan 

memberikan Dampak Pesta pantai Mappanretasi Tradisi Maritim Suku Bugis Di 

Bumi Bersujud Tanah Bumbu Terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Tanah Bumbu. 

 

F. Prosedur Penelitian  

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka ditempuh tahapan-

tahapan sebagai berikut:  

a. Tahapan Persiapan 

Tahapan ini, peneliti mempelajari masalah-masalah yang akan diteliti dan 

melakukan penelitian awal di kantor dinas Kepemudaan Olahraga,dan Pariwisata 

kabupaten tanah bumbu, dinas pendapatan dan pajak daerah, yang ada di 

Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 15 April s.d 14 Juni 2019.                                                                  
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1) Tahapan Pengumpulan Data 

Tahap ini peneliti terlebih dahulu mengurus surat risetnya, kemudian 

melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung. 

2) Tahapan Pengolahan dan Analisis Data  

Tahapan ini dilakukan penulis setelah setelah semua data yang diperlukan 

terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan teknik editing, selanjunya data 

tersebut dianalisis secara deskriptif. 

3) Tahapan Penyusunan  

Tahap ini penulis mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk 

perbaikan dan penyempurnaan terhadap masalah yang di teliti. 

4) Tahap Laporan Hasil Penelitian  

Pada Tahapan ini merupakan tahapan akhir yang penelit lakukan, di mana 

peneliti melakukan penyusunan data yang telah di olah dan di analisis dengan 

mengacu pada sistematika yang ada untuk dijadikan sebuah karya ilmiah 

berbentuk skripsi, setelah dikoreksi dan diperbaiki oleh pembimbing, kemudian 

disetujui maka hasil penelitian ini di susun dalam bentuk skripsi dan selanjutnya 

di munaqasahkan dihadapan tim penguji. 

 

 

 

 


