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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan ini

peneliti bermaksud untuk menjelaskan dan mendeskripsikan strategi

komunikasi pemasaran yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan pariwisata

Kabupaten Lombok Timur untuk mempromosikan pariwisata secara

mendetail untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Penelitian kualitatif itu sendiri merupakan penelitian yang bermaksud

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti

misalnya, periaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik,

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

alamiah (Meolong, 2015:6).
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3.2 Tipe dan Dasar Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif

yaitu, penelitian yang bermaksud untuk mendeskripsikan data-data yang

diperoleh dari subjek penelitian atas permasalahan yang diteliti secara rinci

berdasarkan fakta data di lapangan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk

eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial,

dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan

masalah dan unit yang diteliti (Ardial, 2014:262). Peneliti bertujuan untuk

menggambarkan secara sistematis berdasarkan fakta-fakta dari lapangan

mengenai strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan Dinas Kebudayaan

dan pariwisata Kabupaten Lombok Timur untuk mempromosikan pariwisata.

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu naturalistik

(natural setting), naturalistik merupakan cara mengamati dan pengumpulan

data yang dilakukan dalam latar/setting alamiah, artinya tanpa memanipulasi

subjek yang diteliti. Tujuan dari naturalistik untuk mengetahui aktualitas,

realitas sosial dan persepsi manusia melalui pengakuan mereka yang mungkin

tidak dapat diungkap melalui penonjolan pengukuran formal atau pertanyaan

penelitian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
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Peneliti akan melakukan pengumpulan data berdasarkan hasil

penelitian yang berupa hasil wawancara dan dokumentasi yang kemudian

disajikan dalam bentuk deskriptif. Menemukan gambaran strategi

komunikasi seperti apa yang tepat untuk digunakan dalam mempromosikan

pariwisata.

3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di kantor Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Jalan Patimura Nomor 36 Selong,

Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dengan waktu penelitian pada bulan

Oktober 2016. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur

dipilih sebagai tempat penelitian dikarenakan sebagai suatu lembaga

pemerintahan yang bergerak dibidang pengawasan dan pengendalian serta

mengetahui tentang data-data kepariwisataan Kabupaten Lombok Timur.

3.4 Subjek Penelitian dan Teknik Penentuan Subjek

Subjek penelitian yaitu orang yang dianggap mampu memberikan

informasi secara langsung dengan selengkap-lengkapnya dan terlibat

langsung dalam permasalahan yang diteliti. Dalam menentukan subjek

penelitian diperlukan penentuan subjek yaitu dengan menggunakan prinsip

purposive.
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Prinsip purposive, yaitu teknik pengambilan subjek yang ditetapkan

berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Pemilihan ini didasarkan

pada kriteria yang dapat memberikan informasi yang relevan dan membantu

menjawab pertanyaan peneliti. Subjek dapat ditemukan pada saat peneliti

turun langsung ke lokasi penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Kriteria yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Lombok Timur yang merumuskan perencanaan strategi komunikasi

pemasaran.

b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Lombok Timur yang melaksanakan strategi komunikasi pemasaran

tersebut.

c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Lombok Timur yang bertindak mengevaluasi hasil dari strategi

komunikasi pemasaran yang telah dilaksanakan.
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3.5 Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang

berlangsung secara lisan, dilakukan dalam tatap muka dengan dua

orang atau lebih, lalu mendengarkan secara langsung informasi atau

keterangan-keterangan yang dibutuhkan (Machmud, 2016:64).

Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

wawancara semi struktur. Wawancara dilakukan secara bebas, tetapi

terarah dengan berada pada jalur pokok permasalahan yang akan

ditanyakan dan telah disiapkan terlebih dahulu (Kriyantono, 2006:102).

Pertanyaan yang diajukan dari latar belakang permasalahan merupakan

pedoman dalam melakukan wawancara, tetapi tidak menutup

kemungkinan pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan situasi dan

kondisi sehingga kemungkinan data yang didapatkan akan lebih

lengkap.

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang

strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan untuk mempromosikan

pariwisata. Wawancara dilakukan dengan dialog dan bertanya secara

langsung kepada beberapa orang yang dianggap mengetahui tentang

informasi yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan

kepada pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok

Timur.
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3.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan instrumen pengumpulan data yang

sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data, dengan

tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan

interpretasi data (Kriyantono, 2006:120).

Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data dan dokumen

yang berhubungan dengan penelitian yaitu data-data yang berhubungan

dengan pemasaran dan promosi pariwisata, serta data kepegawaian dan

laporan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Lombok Timur. Pengumpulan data dokumentasi ini dengan mencari

dokumen-dokumen tertulis maupun bergambar yang telah tersedia

untuk mendukung penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis secara

interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Analisis data tersebut

akan muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.
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Gambar 3.1 : Analisis Data Interaktif (Miles dan Hubberman, 2014:20)

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, dan

dokumentasi kepada subjek penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

c. Penyajian Data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Penarikan kesimpulan makna-makna yang muncul dari data harus diuji

kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya.
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Data yang terlah terkumpul dari subjek penelitian, kemudian dalam

reduksi data dilakukan proses pemilihan data yang berlangsung secara

terus-menerus selama penelitian. Selanjutnya pada penyajian data

merancang sekumpulan informasi yang tersusun dalam bentuk padu agar

selanjutnya dapat ditarik kesimpulannya untuk menjawab permasalahan

dalam penelitian. Kegiatan analisis data ini merupakan proses siklus dan

interaktif sehingga berlangsung secara terus-menerus selama penelitian.

3.7 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan

atau sebagai pembanding terhadap data itu (Meolong, 2015:330).

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan degan cara

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, data

yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan data dokumentasi

(Sugiyono, 2014:274). Dengan teknik triangulasi ini peneliti ingin

membandingkan hasil data dari wawancara dengan data dari hasil

dokumentasi yang diperoleh dari subjek penelitian.


