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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini 

dikarenakan peneliti ingin mengamati serta membahas realita secara langsung. 

Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:6) 

yaitu: “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatau konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah”. 

 Penelitian kualitatif menurut Ruslan (2013:215) “bertujuan untuk mendapat 

pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif 

partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh 

setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus 

penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umun 

tentang kenyataan-kenyataan tersebut Menggunakan data yang pasti merupakan 

kriteria dari penelitian secara kualitatif dimana pengertian dari data yang pasti itu 

sendiri merupakan data yang sebenarnya terlihat dan terucap, tetapi mengandung 

makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut, diperlukan beberapa sumber data 

dan berbagai teknik pengumpulan data”. 

 Berdasarkan pengertian tentang pendekatan kualitatif diatas tersebut, maka 

peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini tepat 

untuk mengamati dan mengetahui bagaimana evaluasi kegiatan promosi yang telah 

dilakukan oleh humas dalam mempublikasi potensi wisata kabupaten sampang. 
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Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat memaparkan 

fenomena secara terinci dan mendalam terhadap suatu obyek yang diteliti. 

3.2 Tipe Penelitian 

 Pada penelitian ini tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif itu sendiri merupakan suatu metode 

penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, 

yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian deskriptif dilakukan 

terhadap variabel mandiri, tanpa dibandingkan dihubungkan dengan variabel yang 

lain (Machmud, 2016:136). Pada penelitian deskriptif, untuk menggambarkan 

tentang karakteristik (ciri-ciri) individu, situasi atau kelompok tertentu. penelitian 

deskriptif ini menitik beratkan pada observasi dan suasana ilmiah.  

  Berdasarkan pengertian tentang tipe penelitian secara deskriptif diatas 

maka hal tersebut sesuai dengan yang ingin digunakan oleh peneliti dikarenakan 

data yang ingin disajikan oleh peneliti berupa cerita dari para narasumber tentang 

pengalaman, opini, pengetahuan. Dengan kata lain, peneliti akan menghasilkan data 

deskriptif berupa uraian dalam bentuk kata, tertulis atau lisan dari individu, 

kelompok maupun organisasi yang diamati.  

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi yang dijadikan tempat penelitian oleh peneliti adalah kantor Dinas 

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang yang 

beralamatkan di Jl. KH. Wahid Hasyim No.23 Sampang Madura, Jawa Timur. 

Waktu yang telah digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah 13 – 

30 November 2017. Rentang waktu yang telah ditentukan disini tidak bersifat 

mutlak, dalam artian apabila data dan kesimpulan yang diperoleh telah menjawab 
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permasalahan yang ada, maka penelitian bisa dihentikan. Sebaliknya, apabila data 

dan kesimpulan yang telah diperoleh belum bisa menjawab permasalahan yang ada, 

maka penelitian bisa diperpanjang sampai menemukan data dan kesimpulan yang 

sesuai. 

3.4 Subyek Penelitian 

Penentuan subyek penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling. 

Purposive sampling berarti teknik pengambilan sempel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:218). Jadi, yang dimaksudkan dengan 

teknik purposive sampling itu maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampelnya 

secara acak selanjutnya pengambilan sampel berdasarkan "penilaian" peneliti 

mengenai siapa saja yang pantas untuk memenuhi persyaratan untuk dijadikan 

sampel penelitian. Oleh karena itu peneliti perlu memperoleh  sampel yang sesuai 

dengan persyaratan atau tujuan peneliti, sehingga data yang diperoleh lebih akurat. 

Oleh sebab itu untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian, maka subyek 

yang dimaksud adalah sebagai berikut :  

1. Kepala DISPORABUDPAR Kabupaten Sampang 

 Drs. Aji Waluyo, M.Si 

2. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata 

 DrsH. AG. Wadud,SH.MM 

3. Seksi Kepariwasataan 

 Endah Nursukawati,SST.Par 

Kemudian dari semua subyek tersebut peneliti akan menggali informasi 

tentang bagaimana evaluasi kegiatan promosi yang dilakukan Dinas Pemuda, 
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Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang dalam 

mempublikasikan potensi pariwisata di Kabupaten Sampang. 

3.5 Sumber Data 

a. Data Primer (primary data) 

 Menurut Ruslan (2013:138) “Data Primer merupakan data yang dihimpun 

secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan 

untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual 

atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, 

kegiatan dan hasil suatu pengujian tertentu”. 

b. Data Sekunder (secondary data) 

 Menurut Ruslan (2013:138) “Data Sekunder merupakan data penelitian 

yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak 

lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, 

tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. data sekunder pada 

umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi oleh lembaga tertentu 

yang dipublikasikan”. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi  

 Observasi adalah pengambilan data secara langsung oleh peneliti dengan 

pengamatan kualitatif untuk mengambil data-data berdasarkan kondisi tertentu 

sesuai dengan maksud penelitian. Kegiatan pengamatan dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Machmud, 
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2016:64).  Dengan teknik observasi ini peneliti melakukan pengamatan mengenai 

bagaimana rencana strategis promosi atau aktivitas humas dalam mempublikasi 

potensi wisata Kabupaten Sampang. 

2. Wawancara  

 Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Kriyantono, 2009:98). Teknik 

wawancara diambil berdasarkan wawancara peneliti dengan responden terkait. 

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan. Wawancara akan dilakukan dalam tatap muka dua orang atau lebih, 

lalu mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan yang 

dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan responden terkait 

berdasarkan panduan wawancara yang telah disusun untuk penelitian. Kemudian 

hasil dari wawancara ini peneliti akan mengetahui bagaimana kegiatan promosi 

humas pariwisata  dalam mempublikasi potensi wisata Kabupaten Sampang.  

3. Dokumentasi  

 Menurut Sugiyono (2017:240) “Dokumentasi merupakan suatu catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya manumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan suatu 

pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil 

penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya 

apabila didukung oleh dokumentasi”. 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Menurut sugiyono (2017:245) analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah 
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selesai di lapangan. Hal tersebut sesuai dengan yang telah dikatakan oleh Nasution 

(1988) yang menyatakan bahwa analisis telah dimulai sejak merumuskan dan 

menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai 

penulisan hasil penelitian.  

 Meunurut Miles dan Huberman (1992:43) ada dua metode analisis data 

yaitu:  

1. Model Analisis Mengalir atau Flow Analysis Models, dimana komponen 

(reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan/verivikasi) dilakukan 

analisis secara mengalir dengan proses pengumpulan data dan mengalir 

secara berbersamaan 

2. Model Analisis Interaktif atau Interactive Analysis Models, dimana 

komponen reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi dilakukan dengan proses pegumpulan data terkumpul. 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis interaktif dengan 

langkah-langkah yang di gambarkan dalam bagan berikut ini (Miles dan Huberman, 

1992:43-47): 

 

                                                            

 

 

         

 

Gambar 3.1. Skema analisis data interaktif 

Keterangan: 

Pengumpulan 

Data 
Penyajian data 

Penarikan kesimpulan 

/ Verifikasi 
Reduksi data 
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1. Pengumpulan data (data collection) 

Pada tahap pengumpulan data, seluruh data yang diperoleh dikumpulkan 

sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Pada tahap ini data yang 

diperoleh langsung dapat dianalisis. Karena integrasi teori akan terbentuk 

dengan sendirinya. Cara ini memberikan kemungkinan pemanfaatan pola 

integrasi konsep atau teori yang berasal dari data yang diperoleh. 

2. Reduksi data (data reduction) 

Merupakan pemeriksaan data dengan cara merangkum, memilih hal-hal        

 yang pokok dan penting kemudian disusun secara sistematis. Setelah terjun 

 langsung ke lapangan, peneliti akan menemukan berbagai macam data yang 

 kompleks, untuk itu peneliti perlu merangkum data agar jelas dan 

 mempermudah penlitian. 

3. Penyajian data (data display) 

 Penyajian data merupakan mendisplay atau menyajikan data dalam bentuk 

 uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Tujuan 

 penyajian data adalah agar memudahkan peneliti untuk memahami apa yang 

 terjadi, merencanakan kerja yang selanjutnya berdasarkan yang telah 

 dipahami. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif 

 adalah naratif yaitu deskrpsi mengenai kondisi untuk menjawab 

 permasalahan yang ada. 

4. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (conclusion drawing) 

 Penarikan kesimpulan dilakukan setiap data yang didapat pada akhir 

 pengumpulan data. Penarikan kesimpulan yang menjadi awal pedoman 
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sementara untuk mengetahui gejala-gejala yang semula kurang jelas, agar 

hubungan-hubungan gejala dan perbandingan untuk mendapatkan kejelasan. 

Dengan demikian nantinya peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai 

evaluasi kegiatan promosi pariwisata yang telah dilakukan oleh 

Disporabudpar Kabupaten Sampang dalam mempublikasi potensi wisata di 

Kabupaten Sampang. 

3.8 Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan suatu cara yang 

dilakukan untuk menguji kredibilitas data dan dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diproleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2017:274). 

Triangulasi sumber diperoleh dari hasil observasi dan wawancara selain itu peneliti 

bisa juga menggunakan observasi terlibat (participant obervation), dokumen 

tertulis, catatan resmi, arsip, dokumen sejarah, catatan atau tulisan pribadi dan foto 

atau gambar. Setiap cara tersebut dapat menghasilkan data atau bukti yang berbeda, 

kemudian akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai 

fenomena yang diteliti. Bermacam pandangan itu akan mendapatkan keleluasan 

pengetahuan untuk memperoleh kebenaran yang ada. Selanjutnya nantinya peneliti 

juga akan menggunakan triangulasi dengan metode. Tahap triangulasi  ini 

dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan 

penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, 

misalnya berupa teks atau naskah / transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi 

tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan. 




