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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

            3.1 Jenis Penelitian 

Pada metode penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian dengan 

jenis penelitian     kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan 

atau memaparkan suatu keadaan apa adanya dengan kata-kata dan gambar 

secara jelas dan terperinci.  

Mengapa peneliti memilih melakukan jenis penelitian kualitatif 

deskriptif ini, dikarenakan oleh beberapa pertimbangan. Pertama, penelitian 

kualitatif deskriptif lebih mudah dilakukan bila berhadapan dengan kenyataan 

yang jamak di lapangan. Kedua, memandu dan mengarahkan secara langsung 

hakikat hubungan peneliti dengan responden (informan penelitian). Ketiga 

responsible dan menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh 

bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Pembahasan nantinya akan 

berisi kutipan-kutipan datauntuk memberikan gambaran hasil secara jelas dan 

terperinci dan tentunya penelitian jenis ini sesuai dengan judul yang peneliti 

ambil.  

Bagaimana peneliti akan melakukan penelitian ini. Disini peneliti akan 

mengambil data yang terdiri dari naskah hasil wawancara, catatan lapangan, 

foto maupun dokumen dari tempat penelitian. Data yang sangat kaya ini akan 
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peneliti analisis dan merangkai sehingga setiap bagian ditelaah satu demi satu. 

Peneliti senantiasa memanfaatkan pertanyaan dengan kata Tanya dan 

mengapa, alasan apa, dan bagaimana terjadinya suatu keadaan 

(Moleong,2014:9-11). 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang peneliti ambil berada di Pemprov Maluku 

Bagian Hubungan Masyarakat dan dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi 

Maluku. Lokasi penelitian ioni merupakan tempat dimana segala aktivitas dari 

objek penelitian ini berlangsung. Sedangkan waktu penelitian 5 Maret-20 

Maret 2017.  

3.3 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut informan, yaitu 

orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan oleh peneliti. 

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling (Moleong, 2014: 224). Teknik ini mencakup orang-orang yang telah 

diseleksi atas dasar kriteria tertentu yang dibuat peneliti dan akan dijadikan 

sebagai informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah orang-orang 

yang mengetahui, merencanakan, membuat dan melaksanakan Program Visit 

Maluku. 

a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Maluku 
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b. Kepala Bagian Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi 

Maluku 

c. Seksi Promosi Dan Pemasaran Pariwisata dan Seksi Pembinaan Dan 

Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi 

Maluku 

d. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Provinsi 

Maluku 

e. Staf Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Maluku (Masa kerja 

minimal 5 tahun pada isntansi yang bersangkutan) 

3.4 Sumber dan Jenis Data  

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data menjadi dua 

bagian, yaitu: 

3.4.1 Data Primer 

Data Primer yang digunakan peneliti  dalam penelitian ini adalah hasil 

wawancara langsung dengan subyek penelitian/informan. Data tersebut 

merupakan hasil wawancara tentang aktivitas public relations oleh pemerintah 

provinsi maluku. 

3.4.2 Data sekunder 

Sebagai sumber data tambahan dalam penelitian ini, sumber tertulis 

tidak bisa diabaikan.sumber tertulis berupa dokumen-dokumen dan arsip, 



32 
 

jurnal, dan website dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Maluku 

akan melengkapi dan memperkaya data penelitian. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data kata-kata dan dokumen akan peneliti kumpulkan melalui teknik 

wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. 

3.5.1 Wawancara Semi-Terstruktur 

Teknik wawancara semi-terstruktur mengerahkan peneliti melakukan 

wawancara dengan menetapkan sendiri dan membuat pertanyaan yang 

diajukan berdasarkan kerangka kerja. Dalam wawancara semi-terstruktur ini 

peneliti akan mengajukan pertanyaan berdasarkan kerangka kerja yang sudah 

ada dan tidak menutup kemungkinan peneliti akan melanjutkan pertanyaan 

lanjutan diluar pertanyaan yang sudah ada yang sekiranya peneliti anggap 

penting 

3.5.2 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yang peneliti lakukan disini untuk 

mengumpulkan dokumen resmi yang dibutuhkan untuk mendukung data 

wawancara   dokumen resmi yang akan peneliti kumpulkan berupa dokumen 

internal dan eksternal (Moleong, 2014:219). Dokumen internal (Dinas 

Pariwisata Dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Maluku) dan dokumen 
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eksternal berupa berita yang dipublikasi oleh media massa local dan nasional 

tentang program Visit Maluku. 

            3.6 Teknik Analisis dan Penafsiran Data 

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan analisis dan penafsiran data 

dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari sumber wawancara 

dan dokumentasi. Proses analisis dan penafsiran data ini akan penulis lakukan 

dengan mengikuti kerangka kerja. Langkah langkah analisis dan penafsiran 

data sebagai berikut (Moleong, 2014: 247).  

3.6.1 Reduksi Data 

Setelah peneliti membaca, mempelajari, dan menelaah data, peneliti 

akan melakukan reduksi data dengan cara abstraksi data, yaitu dari sekian 

banyak data, peneliti akan membuat rangkuman inti yang perlu dari data yang 

telah didapatkan. 

3.6.2 Penyajian Data 

Setelah di reduksi, kemudian data tersebut disusun dalam satuan-

satuan mengikuti kerangka kerja. Proses menyusun dalam kerangka kerja ini 

dimaksud untuk memudahkan peneliti pada langkah selanjutnya dan nantinya 

dalam melakukan penafsiran data. Misalnya dalam kerangka kerja terdapat 

tiga fase, dengan demikian data tersebut akan disusun kedalam fase fase 

tersebut. Data yang sesuai dengan tema fase pertama, disusun dalamnya, dan 

seterusnya. 
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3.6.3  Penarikan Kesimpulan  

Setelah data disusun kedalam fase-fase tersebut, pada langkah ini, 

peneliti akan melakukan kategorisasi.misalnya dalam kerangka kerja setiap 

fase terdiri atas bagian bagian. Pada bagian bagian ini, peneliti akan 

mengategorisasikan data data yang telah tersusun pada langkah sebelumnya 

kedalamnya. Sehingga pada tahap ini data sudah dianalisis kedalam kerangka 

kerja penelitian dan membentuk sebuah rumusan yang siap ditafsirkan. 

3.7  Uji Validitas Data 

Pelaksanaan pemeriksaan dan pelaksanaan keabsahan data, didasarkan 

pada empat kriteria, yaitu derajat kepercayaan (ceredibility), keteralihan 

(transferability), keberagantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability) (Moleong, 2014: 324). Dalam penelitian ini peneliti akan 

focus melakukan uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber 

yaitu, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen eksternal yang 

dipublikasi pada media masa local dan nasional. Tahap ini merupakan tahap 

terakhir dari analisis data. Setelah tahap ini, peneliti akan melanjutkan dengan 

melakukan. 

 


