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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah  penelitian kualitatif. Menurut 

Sugiyono (2016:8) penelitian kualitatif adalah penelitian yang natural, 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Moleong dalam 

metode penelitian kualitatif mendeskripsikan, penelitian kualitatif sebagai 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Bogdan dan Taylor 

pendekatan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. (Moleong, 2014:3) 

Pendekatan kualitatif dipilih karena dengan penelitian kualitatif 

peneliti ingin melihat bagaimana strategi komunikasi pemasaran Pulau 

Lombok dalam mempromosikan sebagai Wisata Halal Indonesia. Dengan 

menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif, diharapkan peneliti 

mampu menghasilkan uraian yang mendalam berdasarkan data-data hasil 

wawancara, dokumentasi dan observasi atau pengamatan langsung serta 

mengetahui bagaimana aktivitas komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
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3.2 Tipe dan Dasar Penelitian  

1. Tipe penelitian  

Tipe penelitian dalam pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. 

Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang bermaksud untuk mendeskripsikan 

data-data yang diperoleh dari subjek penelitian atas permasalahan yang diteliti 

secara rinci berdasarkan fakta yang ada di lapangan. 

Tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, 

meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena 

realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan 

berupaya menarik realitas ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, 

model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena 

tertentu (Bungin 2010:68) 

Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi pemasaran dalam 

mempertahankan Pulau Lombok sebagai Wisata Halal Indonesia yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peneliti 

akan melakukan pengumpulan data berdasarkan hasil penelitian yang berupa 

hasil wawancara, dokumentasi serta observasi yang kemudian disajikan agar 

menemukan strategi komunikasi seperti apa yang digunakan Dinas 

Pariwisata Nusa Tenggara Barat alam mempromosikan wisata halal yang 

ada di Lombok. 

2. Dasar Penelitian 

Dasar penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

survei. Survei merupakan penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan 

data atau informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan 
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sampel yang relatif kecil. Populasi tersebut bisa menyangkut orang, instansi, 

lembaga, organisasi dan unit-unit kemasyarakatan dan lainnya. Penelitian 

survei memiliki beberapa tujuan utama yaitu menggambarkan keadaan saat 

ini, mengidentifikasi keadaan sekarang untuk membandingkan dengan 

keadaan yang dulunya, menentukan hubungan kejadian yang spesifik 

(Muslimin. 2016:139).  

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB). Lokasi yang dipilih oleh peneliti karena ingin secara 

langsung terjun ke tempat penelitian agar sesuai dengan fenomena yang 

diambil peneliti. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pihak Dinas 

Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan strategi 

komunikasi pemasaran Pulau Lombok sebagai Wisata Halal Indonesia, 

maka penelitian ini dilakukan langsung pada Dinas Pariwisata NTB yang 

berlokasi di kota Mataram yang beralamat di Jl. Langko No.70, Pejeruk, 

Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Waktu penelitian 

dilakukan pada bulan November 2017. 

 

3.4 Subjek Penelitian 

  Subjek penelitian adalah yang memahami informasi objek penelitian 

sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. 

Sedangkan untuk menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan 

teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan 
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sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:218). 

Pemilihan ini didasarkan pada kriteria yang dapat memberikan informasi 

yang relevan dan membantu menjawab pertanyaan peneliti, maka kriteria 

untuk subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara 

Barat yang merumuskan perencanaan strategi komunikasi pemasaran 

2016-2018. 

b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara 

Barat yang melaksanakan strategi komunikasi pemasaran tersebut 2016-

2018. 

c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara 

Barat yang bertindak mengevaluasi hasil dari strategi komunikasi 

pemasaran yang telah dilaksanakan 2016-2018. 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka didapatkan 5 sebagai subjek 

penelitian, yaitu:  

1. Kepala DISBUDPAR NTB 

2. Kepala Bidang Pemasaran 

3. Kepala Seksi Kerjasama Pariwisata 

4. Kepala Seksi Analisa Pasar 

5. Kepala Seksi Promosi 

Subjek yang terlibat, akan membantu peneliti dalam memberikan informasi 

bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan Lombok sebagai 

destinasi wisata halal. 

 



33 
 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan 

(Sugiyono,2016:224) 

a. Wawancara 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara 

mendalam (in-depth interview). Wawancara mendalam secara umum 

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

subjek (responden). Dalam proses wawancara mendalam 

dibutuhkannya alat pelengkap atau pendukung untuk membantu peneliti 

mereka ulang informasi agar tidak terlewati. Oleh karena itu, peneliti 

menggunakan alat perekam (recorder) untuk kegiatan wawancara, 

setelah sebelumnya meminta izin terlebih dahulu kepada subjek, 

peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar 

belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian. 

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.  
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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 mengetahui tentang informasi 

yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan kepada 

pegawai Dinas Pariwisata, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

b. Observasi 

Metode ini dilakukan dengan mengamati secara langsung tentang 

kondisi yang terjadi di lapangan, baik yang berupa fisik maupun 

perilaku yang terjadi selama berlangsungnya penelitian. (muslimin, 

2016:58). 

Ada beberapa manfaat dalam observasi menurut Patton dalam Nasution 

(1988) yaitu: 

1) Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu 

memahami konteks data dalam keseluruhan. 

2) Akan diperoleh pengalaman langsung jadi peneliti dapat melihat 

hal-hal yang kurang khususnya dalam lingkungan penelitian 

3) Peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan 

terungkap oleh responden dalam wawancara karena bersifat 

sensitif atau ingin ditutupi (Sugiyono, 2016:228) 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung pada 

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan 

strategi komunikasi pemasaran wisata halal. Pengamatan dilakukan 

untuk mengetahui proses yang telah dilakukan oleh Dinas dalam 
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mempertahankan wisata halal yang telah diraihnya dan di bandingkan 

dengan hasil wawancara. 

c. Dokumentasi  

Selain dengan wawancara mendalam, pengambilan data juga dilakukan 

dengan dokumentasi. Teknik dokumentasi juga metode yang digunakan 

untuk menelusuri data historis berupa fakta dan data sosial yang 

tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumentasi 

secara eksternal dapat berupa informasi di majalah, buletin, berita-berita 

yang disiarkan ke media massa, pengumuman atau pemberitahuan 

tentang wisata Halal Indonesia. 

Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data dan dokumen yang 

berhubungan dengan penelitian yaitu data pemasaran dan promosi 

pariwisata, serta data kepegawaian dan laporan kegiatan Dinas Pariwisata 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengumpulan data dokumentasi ini dengan 

mencari dokumen-dokumen tertulis maupun bergambar yang telah tersedia 

untuk mendukung penelitian ini. 

 

3.6 Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data Interaktif 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 

2016:246) bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas atau sampai tahap 

diperoleh data yang dianggap kredibel. :  
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Gambar 3.1 : Analisis Data Interaktif (Miles dan Hubberman) 

Maka analisis data kualitatif dilakukan dengan cara:  

1) Pengumpulan data  

Mengumpulkan data mentah yang telah dilakukan dari hasil wawancara 

dan dokumentasi serta data-data pendukung lainnya. 

2) Reduksi data 

Reduksi data atau proses merangkum, memilih, menyederhanakan dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi dilakukan sejak 

pengumpulan data di mulai dengan membuat ringkasan, menelusuri 

tema, menulis memo dan sebagainya. Setelah peneliti mendapatkan 

semua data dari wawancara dan dokumentasi yang diperlukan 

penelitian merangkum, memilih hal pokok yang memfokuskan data-

data yang terkait dengan strategi komunikasi pemasaran pulau lombok 

dalam mempertahankan sebagai wisata halal Indonesia. 

3) Penyajian data 

Data-data yang telah direduksi selanjutnya dijelaskan atau diuraikan 

secara singkat, jelas dan mudah dipahami. Selain menggunakan uraian 

teks bersifat naratif, data penelitian dapat dijelaskan menggunakan 

gambar, tabel dan lain sebagainya. 
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4) Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Setelah memproses data-data yang telah dikumpulkan lewat teknik 

analisis sebelumnya, peneliti membuat kesimpulan awal. Kesimpulan 

awal yang masih bersifat sementara perlu dilakukan verifikasi lagi 

dengan dicocokkan kembali sehingga dapat ditemukan laporan akhir 

penelitian yang benar dan jelas. 

 

3.7 Teknik Keabsahan data 

Teknik keabsahan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian 

ini yaitu triangulasi teknik. 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, 2016:274). Dengan teknik triangulasi 

ini peneliti ingin membandingkan hasil data wawancara dengan data dari 

dokumentasi yang diperoleh dari subjek penelitian. 

 


