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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Creswell (1998) menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran 

kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan 

melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang 

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisasi dengan pendekatan 

induktif.44 

Sedangkan jenis dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian 

yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada 

masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui 

penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang 

menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa 

tersebut.45 

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan fakta-fakta hasil penelitian 

secara mendalam dan terpusat berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh 

dari subjek penelitian dan dijabarkan secara deskriptif. Dalam penelitian ini, secara 

rinci akan menjelaskan tentang Strategi Komunikasi Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Malang dalam promosi City Branding “Beautiful Malang” 

																																																								
44 Juliansyah Noor. 2011. Metodologi Penelitian: skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah. Jakarta: 
KENCANA, hal. 34 
45 Ibid., hal. 34 
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3.2. Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian Berfungsi untuk membatasi studi dalam penelitian 

sehingga penelitian dapat fokus pada objek penelitian yang ditentukan dan 

menghindari melebarnya penelitian kepada hal-hal lain yang sebenarnya bukan 

menjadi permasalahan yang ingin dikaji dan dijawab dalam penelitian ini. Fokus 

dalam penelitian ini adalah Strategi Komunikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Malang dalam Promosi City Branding “Beautiful Malang”. 

3.3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah pihak yang dianggap mampu memberikan 

informasi sehingga peneliti mampu mendapatkan data yang berkaitan dengan 

penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah pihak Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Malang, karena pihak tersebut yang menjalankan dan bertanggung 

jawab atas kegiatan city branding “beautiful Malang” 

Untuk memilih informan kunci penelitian ini dipilih melalui purposive 

sampling, dimana subjek penelitian memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Pegawai tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. 

2. Sudah Bekerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata minimal 2 tahun. 

3. Pihak yang ikut merencanakan promosi city branding “Beautiful Malang” 

4. Pihak yang ikut menjalankan promosi city branding “Beautiful Malang” 
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Dari kriteria diatas peneliti mendapatkan tiga informan kunci penelitian, 

yaitu: 

1. Agung H. Buana, selaku Kepala Bidang Promosi pariwisata Kota 

Malang 

2. Heri Sumargo, selaku Kepala Bidang Ekonomi Kreatif 

3. Tatang Satya, selaku Pengelola Media Elektronik. 

3.4. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama 

melalui prosedur dan teknik pengumpulan data yang dapat berupa interview, 

observasi, maupun penggunaan instrument yang khusus dirancang dengan tujuan.46 

Data tersebut akan peneliti dapatkan dengan cara melakukan melakukan 

wawancara dengan beberapa subjek penelitian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Malang. 

Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak 

langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.47 Data 

tersebut akan peneliti dapatkan dari database Disbudpar Kota Malang baik berupa 

data dokumentasi atau informasi-informasi lain yang terkait dengan penelitian. 

 

 

 

																																																								
46 Saifuddin Azwar. 2005. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.36 
47 Ibid., h. 36 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul data yang sangat penting dalam

penelitian komunikasi kualitatif yang melibatkan manusia sebagai subjek 

(pelaku, aktor) sehubungan dengan realitas atau gejala yang dipilih untuk 

diteliti. Dalam penelitian kualitatif setidaknya ada tiga jenis wawancara:48 

1. Wawancara percakapan informal.

2. Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.

3. Wawancara dengan menggunakan open-ended standart.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan

menggunakan pedoman wawancara, dimana pertanyaan dalam pedoman 

wawancara tersebut  berhubungan dengan fokus penelitian. 

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk melakukan kontak dengan

pelaku atau sebagai partisipan yang terlibat pada suatu peristiwa sejarah masa 

lalu, terdapat empat jenis dokumentasi yaitu data archival (arsif), dokumen 

(sejarah) milik lembaga atau pribadi, dokumen privacy, milik pribadi seperti 

surat wasiat, ijazah, berkas rahasia, agenda catatan pribadi dan sebagainya, 

48 Pawito., Op. cit, hal. 132 
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dokumentasi publik, seperti data atau informasi yang tercantum di berbagai 

media massa, kepustakaan, bahan publikasi instansi dan pengumuman publik.49 

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data atau dokumen yang 

berkaitan dengan Strategi Komunikasi Disbudpar Kota Malang dalam Promosi City 

Branding “Beautiful Malang”. 

3.6. Tempat dan waktu penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Malang yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 210B Kota Malang dan penelitian 

ini akan dilaksanakan pada bulan februari sampai maret 2017. 

3.7. Teknik Analisis Data 

Miles dan Huberman (1994) menawarkan suatu teknik analisis yang lazim 

disebut dengan interactive model. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga 

komponen: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan 

penarikan serta pengujian kesimpulan (drawing and verifying conclusion)50 

1. Reduksi data (Data Reduction)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, 

melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan dan meringkas data. 

Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode dan catatan mengenai berbagai 

hal termasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta proses sehingga peneliti 

dapat menemukan tema-tema kelompok-kelompok dan pola-pola data. 

Catatan yang dimaksudkan disini tidak lain adalah gagasan-gagasan atau 

49 Rosady Ruslan. 2003. Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi. Jakarta: PT 
RajaGrafindo, hal. 219 
50 Pawito., op. cit, hal. 104-106 
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ungkapan yang mengarah pada teorisasi berkenaan dengan data yang 

ditemui. 

2. Penyajian Data (data display)

Penyajian data (data display) melibatkan langkah-langkah 

mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan 

(kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-

benar dilibatkan dalam satu kesatuan karena dalam penelitian kualitatif data 

biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa tertumpuk maka penyajian 

data (data display) pada umumnya diyakini sangat membantu proses 

analisis. 

3. Penarikan dan Pengujian Kesimpulan (Drawing and verifying

conclusions)

Peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif 

dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau 

kecenderungan dari display data yang telah dibuat. Ada kalanya kesimpulan 

telah tergambar sejak awal, namun kesimpulan final tidak pernah dapat 

dirumuskan secara memadai tanpa peneliti menyelesaikan analisis seluruh 

data yang ada. Peneliti dalam kaitan ini harus mengkonfirmasi, 

mempertajam, atau mungkin merevisi kesimpulan yang telah dibuat untuk 

sampai pada kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah mengenai 

gejala atau realitas yang diteliti. 
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3.8. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data diperlukan untuk meyakinkan dan membuktikan bahwa 

penelitian sesuai dengan fakta yang ada. Setelah data terkumpul dan dianalisis, 

maka diperlukan pemeriksaan ulang dengan tujuan untuk mengetahui keabsahan 

data hasil dari penelitian tersebut. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi. Penelitian melalui 

triangulasi menurut Moleong (2004) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan pengecekan sumber lain untuk pembanding, yaitu penggunaan 

a). Sumber, b). Metode, c). Penyidik dan, d). teori dalam penelitian secara 

kualitatif.51 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan traingulasi sumber dan 

penyidik, dimana peneliti akan memeriksa dan membandingkan informasi sesama 

informan penelitian, selain itu peneliti memeriksa informasi yang didapat dari 

sumber dengan data dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti. 

51 Rosady Ruslan., op. cit, hal. 218 


