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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan 

kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan 

data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, 

memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian 

kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara 

mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif 

dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan 

teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif (Moleong, 2004:131). 

3.2 Tipe Penelitian 

Penelitian deskriptif (descriptive Research) adalah penelitian yang bertujuan 

membuat deskripsi atas suatu fenomena social/alam secara sistematis, factual, dan 

akurat. Di samping itu, penelitian ini sering juga digunakan untuk menguji suatu 

hipotesis atau untuk menjawab pertanyaan mengenai  berbagai peristiwa yang 

sedang terjadi di masyarakat (wardiyanta, 2006:5). 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah individu-individu yang memiliki peran 

dan pengaruh dalam aktivitas strategi branding destination pantai Lovina, sehingga 
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dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya serta relevan dengan 

tujuan penelitian. Adapun kriteria subjek dalam penelitian ini adalah, antara lain:  

1. Pegawai tetap di bidang Destinasi Pariwisata dan bidang Pemasaran Pariwisata 

Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng 

2. Terlibat dalam perencanaan strategi Destination Branding pantai Lovina 

3.4  Fokus Penelitian 

Terkait dengan judul “Aktivitas Destination Branding Pantai Lovina Bali 

(studi Deskriptif Kualitatif pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng)”, maka 

fokus penelitian ini secara umum adalah upaya Dinas Pariwisata Buleleng 

khususnya Bidang Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan aktivitas destination 

branding pantai Lovina. 

3.5  Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni 2017, disesuaikan 

dengan waktu subjek penelitian. Namun apabila peneliti masih kurang dalam 

mendapatkan data dari subjek penelitian, maka akan dilakukan wawancara kembali. 

Tempat dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng yang 

beralamatkan di Jln. Kartini No.6 Singaraja Bali 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun 

teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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3.6.1 Wawancara  

Wawancara ialah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang 

diwawancarai desebut interviewee. Jenis wawancara ada dua, yaitu terpimpin 

dan tidak terpimpin. 

Teknik wawancara ini digunakan untuk memproleh data secara mendalam. 

Peneliti menyiapkan kerangka wawancara agar tidak menyimpang dari 

permasalahan. Pertanyaan penelitian ditujukan kepada subjek yang telah 

ditentukan oleh peneliti. Teknik wawancara memungkinkan responden atau 

subyek subyek yang diteliti berhadapan muka secara langsung kemudian 

menanyakan sesuatu yang telah direncanakan dalam kerangka wawancara 

kepada responden, dan hasilnya dicatat sebagai informasi penting dalam 

penelitian. 

3.6.2 Dokumentasi  

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk digunakan 

memperoleh data yang telah tersedia dalam bentuk arsip atau buku yang 

mendukung penelitian dan kemudian dibandingkan dengan wawancara. 

Menggunakan metode dokumentasi bisa melihat dokumen yang sudah ada 

dalam bentuk arsip atau buku seperti struktur organisasi, sejarah, visi misi, dan 

informasi-informasi tercatat dalam bentuk lainnya yang berhubungan dengan 

aktivitas destination branding pantali Lovina. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu 

data reduction, data display, dan conclusion drawing/verivication. 

3.7.1 Data Reduction (Reduksi Data)  

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang 

memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi (Sugiyono, 

2010:247).   

3.7.2 Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dimaksudkan agar lebih 

mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluhuran 

atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan 
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pengelompokan data kedalam suatu pengklasifikasian tanggapan (Sugiyono, 

2010:249). 

3.7.3 Conclusion Drawing/Verivication (Pengambilan Kesimpulan atau Verifikasi) 

Langkah ketiga dalam anlisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap kesimpulan 

data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 

temuan atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum pernah ada. 

Verifikasi data akan dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses 

penelitian dilakukan. Sejak pertama kali memasuki lapangan dan selama 

proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari 

makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola, tema hubungan 

persamaan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan 

(Sugiyono, 2010:253). 

 

3.8 Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. 

Menurut Patton dalam (Moleong:2015) pada triangulasi sumber, peneliti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, dalam penelitian kualitatif hal itu 

dapat dicapai dengan jalan: 
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1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di tempat umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah 

atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

 

Dari sini peneliti memperoleh beberapa kemungkinan yaitu data yang 

diperoleh konsisten, tidak konsisten, atau malah berlawanan. Dengan cara 

demikian, peneliti dapat mengungkapkan gambaran dengan beragam perspektif 

tentang gejala yang diteliti. Ditambah pula bahwa triangulasi ini dilakukan dengan 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, serta 

membandingkan sumber satu dengan sumber lain. 

Adapun langkah yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan pada 

anggota Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng  adalah membandingkan hasil 

wawancara individu satu dengan individu lainnya, serta membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian 

kemudian akan dikaitkan dengan teori yang digunakan. 


