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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

harapan dapat memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam. Dalam 

hal ini mengenai proses perencanaan strategi komunikasi pemasaran terpadu untuk 

mengenalkan potensi wisata daerah melalui city branding oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang. Dengan menggunakan pendekatan penelitian ini, 

peneliti akan berfokus pada kedalaman data lapang yang diperoleh oleh peneliti, 

saat melakukan penelitian. “Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian 

yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok” 

Machmud (2016:51). Hal tersebut melatar belakangi peneliti untuk menggunakan 

jenis pendekatan penelitian ini, dikarenakan hal yang akan peneliti teliti adalah 

perencanaan strategi komunikasi pemasaran terpadu yang dibuat oleh pemikiran 

seseorang secara individual maupun kelompok yakni divisi-divisi pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan jajarannya. 

3.2  Tipe dan Dasar Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian yang bersifat  

deskriptif. Hal ini dikarenakan peneliti berharap mampu menggambarkan 

fenomena-fenomena (dalam kasus ini berupa tahapan perencanaan strategi 

komunikasi pemasaran terpadu) yang ada secara rinci dan apa adanya. Sedangkan 

dasar penelitian pada penelitian ini adalah studi kasus, dikarenakan peneliti akan
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 mencermati secara lebih mendalam mengenai perencanaan komunikasi pemasaran 

terpadu yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Budaya dalam membranding 

Kabupaten Malang.  

3.3 Fokus Penelitian 

 Peneliti memfokuskan diri hanya akan meneliti proses atau tahapan-tahapan 

perencanaan integrated marketing communication yang dikemukakan oleh George 

E. Belch dan Michael A. Belch. Dimana perencanaan tersebut dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata dan Budaya, terkait dengan memperkenalkan potensi wisata daerah 

melalui city branding Malang Kabupaten: The Heart of East Java. Fokus penelitian 

ini digunakan untuk memberikan batasan pada peneliti, agar tidak terlalu melebar 

dalam mencari data.  

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2017. Sedangkan 

penelitian akan dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Malang.  

3.5 Sumber Data 

“Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan sejumlah responden 

yang disebut subyek atau informan” (Machmud,2016:62). Subjek dalam penelitian 

ini akan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Peneliti memiliki subyek 

berdasarkan jabatan dan juga kemampuannya dalam memberikan informasi-

informasi mengenai perencanaan strategi komunikasi pemasaran. Dalam hal ini 

peneliti bermaksud untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan benar sesuai 

dengan kebenaran perencanaan strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan 
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Kebudayaan Kabupaten Malang. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti 

menentukan beberapa kriteria sebagai berikut: 

1. Pegawai resmi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Malang. 

2. Telah menjadi pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Malang minimal selama 2 tahun. 

3. Menduduki posisi strategis di struktur organisasi Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang. 

4. Terlibat aktif dalam proses perencanaan strategi. 

5. Mengetahui, memantau, dan ikut serta dalam proses promosi city 

branding Malang Kabupaten: The Heart of East Java. 

Dari kriteria tersebut maka peneliti menentukan beberapa subyek yang 

memenuhi kriteria dalam penelitian ini, sebagai berikut; 

1. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata 

2. Kasi Promosi dan Kerjasama Pariwisata 

3. Kasi Analisa dan Pengembangan Pasar Pariwisata 

4. Kasi Sarana Promosi dan Informasi Pariwisata 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

 Berdasarkan jenis pendekatan penelitian yang ditentukan oleh peneliti, 

peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa : 

 1. Data Primer 

a. Wawancara (in-deept interview) 
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Data primer atau data utama dalam penelitian ini didapat melalui 

teknik wawancara mendalam (deept-in interview) yang dilakukan 

dengan bantuan subyek yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi mendalam yang tidak dapat diamati secara 

langsung, seperti pemikiran (dalam hal ini tahapan perencanaan 

komunikasi pemasaran terpadu), pemikiran, perasaan, dan harapan 

seseorang. Sehingga peneliti akan membuat daftar pertanyaan yang 

digunakan sebagai pedoman wawancara, agar dalam proses 

mengumpulkan data tidak kehilangan orientasi wawancaranya. 

b. Observasi 

Data primer selanjutnya didapat melalui tahapan observasi yang 

dilakukan oleh peneliti. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk 

mendapatkan informasi-informasi yang dapat diamati secara langsung 

oleh alat indera peneliti. Data ini seperti bagaimana proses Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan dalam membentuk perencanaan. Namun 

juga akan mengobservasi pelaksanan perencanaan hingga tahapan 

evaluasi (jika memungkinkan) untuk data tambahan sebagai penguat 

data. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini disebut 

sebagai data dokumentasi yang berupa literatur-literatur seperti 

jurnal, penelitian terdahulu, buku, artikel, maupun data perusahaan 

yang berkaitan dengan penelitian ini (data dokumentasi soft 

launching dan grand launching, data-data publikasi yang telah 
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dilakukan, dan blue print perencanaan). Hal ini dikarenakan peneliti 

ingin mendapatkan data dokumentasi yang dapat memberikan 

informasi terkait apa yang diteliti. 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Dalam teknik analisis data ini, adalah bagian yang berkaitan dengan 

bagaimana peneliti akan menerapkan prosedur penyelesaian masalah yang ada 

dalam rumasan masalah. Sehingga peneliti menggunakan model teknik analisis data 

yang dipopulerkan oleh Miles dan Hubermen (1994:174). Dalam proses analisis 

data pada penelitian kualitatif akan dilakukan secara terus menerus, dari awal 

mendapat suatu data hingga mendapat data yang lain. Sehingga tahapan analisis 

data tersebut yakni; 

1. Pengumpulan Data  

Data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang 

meliputi observasi, wawancara, literatur-literatur seperti jurnal, 

penelitian terdahulu, buku, artikel, data perusahaan maupun analisis 

strategi yang berkaitan dengan penelitian ini akan dikumpulkan. 

Setelah data tersebut terkumpul dan dikelompokkan maka, peneliti 

melakukan reduksi data. 

2. Reduksi Data 

Data-data yang diperoleh dari wawancara, obesrvasim dan 

dokumentasi yang telah terkumpul tersebut kemudian direduksi atau 

diolah. Pengolahan data ini mencakup pengumpulan dan 

pengelompokkan data ke dalam pembahasan. 



32 
 

3. Penyajian Data 

Dalam penyajian data ini, peneliti dapat menyajikan data dalam 

bentuk teks atau uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori dan 

penyajian data. Setelah Peneliti melakukan penyajian data maka, peneliti 

akan melakukan penarikan kesimpulan. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Peneliti akan menggunakan prinsip induktif yakni mencoba 

memaparkan dari hal-hal yang khusus hingga pembahasan yang umum. 

Peneliti kemudian akan menuliskan kesimpulan dari data-data tersebut 

menggunakan sudut pandang peneliti, sehingga pada penelitian ini 

memiliki kekuatan pada argumentasi peneliti. 

3.8 Uji Keabsahan Data 

 Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dilakukan sejalan dengan 

penelitian yang berlangsung yakni, dimulai dari pengambilan data, penyajian data, 

hingga penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji 

keabsahan data berupa metode triangulasi. Metode ini merupakan suatu metode 

untuk menemukan derajat kebenaran yang tinggi, menurut Denzin dalam Yunus 

(2010) terdapat empat macam cara yang dapat digunakan yakni; 

  1. penggunaan sumber (source) berbeda-beda 

  2. penggunaan metode (methods)berbeda-beda 

  3. penggunaan peneliti (investigators) berbeda-beda 

  4. Penggunaan teori (theories) berbeda-beda. 
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 Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan menguji keabsahan data 

menggunakan cara penggunaan sumber yang berbeda dan penggunaan metode yang 

berbeda. Hal ini berarti, peneliti akan membandingkan dan mengecek ulang derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui (waktu dan alat yang berbeda 

seperti arsip, dokumen, dan literatur), dengan membandingkan hasil data temuan 

peneliti melalui (metode wawancara dan obervasi) sebagai berikut; 

a. Observasi dengan Wawancara 

b. Wawancara dengan data dokumentasi 

c. Dokumentasi dengan Observasi 


