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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang  ucapan, 

tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, 

masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu konteks setting tertentu yang dikaji dari 

sudut pandang yang utuh, komperenhensif, dan holistik (Bogdan & Taylor dalam 

Rosadi Ruslan, 2010: 215). Dalam pendekatan kualitatif ini peneliti akan 

mendeskripsikan secara terperinci Aktifitas komunikasi Kelompok Sadar Wisata 

dalam pembangunan wisata daerah. 

3.2 Tipe dan Dasar penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang akan 

mendeskripsikan secara rinci mengenai aktifitas komunikasi kelompok yang 

dilakukan oleh pihak kelompok Sadar Wisata Tulungrejo dalam pengembangan 

pariwisata daerah. 

2. Dasar penelitian 

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitin ini adalah Naturalistic. 

Pendekatan Naturalistic adalah pendekatan penelitian yang dalam menjawab 

permasalahan, memerlukan suatu pemahaman yang sangat mendalam mengenai 
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objek yang diteliti agar dapat mengahsilkan kesimpulan-kesimpulan dalam 

kontek waktu dan situasi yang bersangkutan (Machmud, 2016 : 52) 

3.3 Subjek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah pengurus organisasi Kelompok Sadar 

Wisata Dalam Pembangunan Pariwisata Daerah Kecamatan Bumiaji, Kota 

Batu. Pengurus organisasi adalah orang yang di pandang dapat memberikan 

informasi kepada peneliti tentang Aktifitas Komunikasi Kelompok Sadar 

Wisata. 

Adapun teknik pengambilan subyek dalam penelitian ini adalah dengan 

cara Total Sampling. Total sampling yaitu teknik pengambilan subyek dimana 

jumlah subyek di ambil secara menyeluruh. Ada 9 orang yang masuk dalam 

pengurus kelompok ini serta 3 diantara nya tidak aktif. Maka dari itu peneliti 

hanya mengambil 6 orang yang aktif sebagai sumber informasi tersebut sebagai 

subjek penelitian.  

3.4 Lokasi dan waktu penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei-10 Juni 2017. 

Lokasi penelitian ini di lakukan di Desa Wisata Tulungrejo yang beralamat di 

Jalan Pangeran Diponogoro, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

Tempat ini merupakan tempat dimana peneliti mendapatkan informasi, data-

data serta subjek penelitian yang berada di tempat tersebut. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

3.5.1 Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada subjek 

peneliti kemudian jawaban-jawaban subjek penelitian dicatat atau direkam 

dengan alat perekam (Soehartono, 2008: 69). Dalam wawancara ini peneliti 

menggunakan wawancara semi-terstruktur dimana peneliti sudah 

mengetahui informasi apa yang diinginkan oleh peneliti, sehingga peneliti 

bisa menyusun kerangka-kerangka pertanyaan. Wawancara ini di lakukan 

dengan cara tatap muka kepada subjek penelitian yang sudah terpilih melalui 

penyeleksian karakteristik yang sudah di tetapkan. Wawancara ini bertujuan 

untuk menemukan permasalahan atau data secara lebih terbuka, dimana 

pihak subjek diminta pendapat dan ide-idenya selain diajukan pertanyaan 

yang telah disusun oleh pewawancara.  

3.5.2 Observasi 

Merupakan suatu “proses pengamatan observer tanpa ikut dalam 

kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai 

pengamat” (Margono, 2005: 161-162). Peneliti cukup berada pada setiap 

situasi yang diinginkan untuk dipahami. Dalam penelitian ini peneliti dapat 

mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Sadar Wisata. 

 3.5.3 Dokumentasi 
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Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang 

sudah jadi dan telah diolah oleh orang lain. Dokumentasi dapat berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini dokumentasi 

yang digunakan berupa: 

a. Foto atau video tentang Kelompok Sadar Wisata Tulungrejo Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu. 

b. Pemberitaan tentang Kelompok Sadar Wisata Tulungrejo Kecamtan 

Bumiaji Kota Batu. 

3.6 Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan data 

sekunder. 

3.6.1 Data Primer 

Data primer merupakan data, fakta dan informasi yang berkaitan 

langsung dengan subjek penelitian. Sumber data primer dalam 

penelitian merupakan segala unsur, baik berupa informasi dan data dari 

subjek penelitian yang berkaitan dengan aktifitas komunikasi kelompok 

dalam mengembangkan desa wisata. 

3.6.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penunjang ataupun pelengkap dari 

sebuah penelitian ilmiah. Dimana ada penunjang yang berkaitan dengan 
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pembahasan utama dalam penelitian sifatnya melengkapi dan 

memperkuat dalam hasil penelitian, yaitu berupa literatur ilmiah, 

dokumentasi pemberitaan baik media cetak ataupun elektronik hingga 

laporan dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan pembahasan 

utama. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikan 

dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. (Miles dan Huberman, 

1992:15) Proses pengaturan urutan data di gunakan adalah analisis dari Miles 

dan Huberman ialah Analisis Model Interaktif. 

3.7.1 Pengumpulan Data 

Tahap ini merupakan tahap awal yaitu mengumpulkan data-data mentah 

dari hasil penelitian yang didapat dari sumber data, seperti hasil 

wawancara, observasi, serta dokumentasi. 

3.7.2 Reduksi Data 

Selanjutnya data yang diperoleh peneliti kemudian di reduksi atau   

mengumpulkan data dirangkum, difokuskan pada hal-hal yang paling 

penting saja. 

3.7.3 Penyajian Data 



40 
 

Data-data yang sudah direduksi, kemudian disajikan dalam bentuk 

kalimat naratif yang isinya menjelaskan sejelas-jelasnya agar mudah 

untuk dipahami secara keseluruhan. 

 3.7.4 Kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan dan erifikasi data setelah data disajikan. 

Peneliti akan menarik kesimpulan dari data yang ada, dan dicocokan 

kembali mulai pada pengumpulan data menjadi reduksi data dan 

selanjutnya pada penyajian data. Hal ini di perlukan agar dapat 

disepakati sebagai sebuah laporan penelitian. Dari beberapa penjelasan 

di atas dapat digambarkan mengenai alur model penelitian yang lebih 

dikenal dengan model interaktif seperti dibawah ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. 1 Model Interaktif dari Miles dan Huberman 

Sumber: Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. 
Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press 

Pengumpulan Data 

Penyajian / Data Display  

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi 
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3.8 Uji Keabsahan Data  

  Dalam menguji validitas data, peneliti menggunakan uji kredibilitas 

data dengan triangulasi. Menurut Lexy J. Moloeng dalam bukunya Metode 

Penelitian Kualitatif (2010: 144) pengertian triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam 

membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Sedangkan 

Denzin (2010: 147), membedakan empat macam triangulasi di antaranya ialah: 

memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori. Pada penelitian ini peneliti 

akan menggunakan triangulasi sumber yang artinya membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi dari sumber yang berbeda. 

 


