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BAB III 

      METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif. Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian 

deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 

baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain.  

 Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kualitatif merupakan data 

yang diperoleh dari penelitian telah melakukan analisis serta mendeskripsikan hasil 

penelitian tentang aktivitas komunikasi pemasaran di kota Surkarta sebagai kota 

wisata budaya sesuai data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data sehingga 

mampu ditemukan bagaimana aktivitas komunikasi pemasaran di kota Surakarta 

sebagai kota wisata budaya. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Sesuai dengan kondisi permasalahan dan penerapan atas alat teori yang 

dipakai, maka dipilih dengan sengaja yaitu kota Solo Raya yang bertepat di Kota 

Surakarta, dimana kota ini merupakan salah satu kota wisata budaya yang ramai 

dikunjungi wisatawan. Dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas komunikasi 

pemasaran yang telah diterapkan oleh kota Surakarta melalui wisata kulinernya, maka 

penelitian ini bekerja sama dengan humas kota Surakarta. Adapun waktu penelitian 

dilakukan pada akhir 24-28 Desember 2015, kemudian melakukan penelitian lanjutan 
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pada tanggal 8-12 September 2016. Jika penelitian sudah memenuhi dan menjawab 

permasalahan, maka penelitian dianggap selesai. 

 

3.3 Subyek Penelitian 

 Dalam menetapkan pihak-pihak yang menjadi subyek ataupun disebut 

narasumber dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling. Teknik ini merupakan teknik penyeleksian atas dasar kriteria-kriteria yang 

telah ditentukan peneliti. Adapun kriteria yang peneliti terapkan yaitu : 

1. subyek penelitian ini adalah humas kota solo yang mengetahui perkembangan 

serta promosi wisata budaya di kota Solo. 

2. keanggotaan humas yang bekerja minimal 5 tahun pengalamannya pada 

humas pariwisata kota Solo. 

3. Menduduki posisi strategis (atasan) karena peran ini sangat berperan dalam 

merancang komunikasi pemasaran branding kota Solo tersebut. 

4. Subyek terlibat aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan komunikasi 

pemasaran kebudayaan dan pariwisata. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menunjang keabsahan suatu data dan mempertajam pengembangan 

analisa fenomenologi, peneliti membatasi penelitan menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan cara Marshall dan Rosman, sebagai berikut: 

 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada orang-orang terkait di kehumasan kota 

Surakarta yang mengurusi branding dan Promosi wisata budaya kota 

Surakarta.  
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Bentuk dari wawancara disini ialah dialog. Pada sesi dialog inilah yang 

mampu menggambarkan esensi dari fenomena yang sedang diamati. 

Kegiatan wawancaranya berupa informal dan terbuka. Namun peneliti 

tetap memegang kendali percakapan sesuai dengan topik atau 

permasalahan yang sedang dibahas. 

2. Telaah Dokumentasi  

Proses ini dilakukan untuk validitas data atas sumber- sumber yang telah 

ada, berupa tulisan maupun data terkait fokus penelitian. Oleh Winarto 

Surachmad (1984:123) mengartikan bahwa metode dokumentasi adalah 

metode yang dapat dipakai untuk historis riset yang ditujukan untuk 

penguraian dan penjelasan apa yang telah dijabarkan lalu ada melalui 

sumber dokumen. Peneliti melakukan kegiatan studi dokumentasi untuk 

mendapatkan data-data penunjang yang dapat digunakan sebagai referensi 

dalam melakukan analisis. Data yang diperoleh bisa dari tulisan jurnal, 

karya ilmiah ataupun hasil diskusi dosen dengan mahasiswa, selagi itu 

masih terpaut dengan penelitian dan merupakan rujukan yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Untuk lebih jelas peneliti menggunakan analisis data model Miles dan 

Huberman (1984) yaitu proses analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya 

diperoleh. Langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 
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Setelah peneliti melakukan tahap pengumpulan data, maka data yang 

jumlahnya cukup banyak direduksi dan diambil yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Data yang penring seputar perencanaan dan pelaksanaan 

branding branding wisata budaya kota Solo yang dapat dari narasumber, 

observasi, serta dokumentasi akan dikumpulkan. Reduksi data berjalan 

terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung, proses ini 

merupakan kegiatan memilih data bagianmana yang ditandai, dibuang atau 

penuiasan yang sesuai dengan fenomena dilapang. 

 

2. Penyajian Data 

Langkah selanjutnya dalah mendisplay data atau menyajikan data, dalam 

tahap ini peneliti mulai membuat kategorisasi dan koding dari hasil 

wawancara. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses analisa 

dan penarikan suatu permasalahan. Selanjutnya data disusun menjadi suatu 

teks narasi yang berisi deskripsi menjabarkan tentang proses perencanaan 

hingga proses pelaksanaan strategi branding wisata budaya kota Solo 

tersebut. 

 

3. Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah terakhir adalah dengan penariakan kesimpulan dan verifikasi yang 

dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Kesimpulan awal 

akan bersifat sementara namun peneliti akan melengkapi dan melakukan 

verifikasi kesimpulan tersebut dengan bukti yang diambil dari observasi 

lapang. Peneliti akan mencari kesimpulan terkait humas kota Solo melakukan 
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branding wisata budaya. Kesimpulan diambil berdasarkan data-data yang valid 

dan reliable sesuai hasil temuan lapang. 

 

3.6    Uji Keabsahan Data 

Tahapan penelitian selanjutnya setelah peneliti mendapatkan data-datanya 

adalah dengan melakukan uji keabsahan data dengan uji triangulasi. Hal ini dilakukan 

karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan data informasi tidak 

dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Maka peneliti menggunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik agar hasil penelitian data dapat dipertanggung 

jawabkan keabsahannya. 

Cara melakukan Triangulasi sumber, yaitu peneliti membandingkan jawaban 

hasil wawancara para nara sumber. Jawaban subyek yang satu dengan yang lain harus 

ada konsistensi, hal ini untuk memudahkan dalam menginterpretasi statemen mereka. 

Tidak hanya itu jenis Triangulasi Sumber penelitian ini juga menggali 

informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Data yang 

didapat yaitu melalui dokumen tertulis, arsif pemerintah kota, dokumen sejarah, 

gambar atau foto dan catatan pribadi penulis dan tentu saja dengan melalui 

persetujuan dan wawancara dari narasumber. 

	  




