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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Tipe dalam penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana 

penelitian ini hanya memaparkan situasi atau peristiwa yang bermaksud untuk 

memahami fenomena dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa pada suatu konteks yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah dan data yang dikumpulkan berupa data dan kata-kata bukan berupa 

angka. Tipe penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi atau 

mendeskripsikan komunikasi pemasaran dalam meningkatkan jumlah pengunjung 

di Hawai Waterpark Malang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana menurut Bogdan 

dan Taylor (Moleong, 2002:3) mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian 

kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut 

perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak wawancara, 

diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya. 

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha mendapatkan 

informasi yang selengkap mungkin mengenai komunikasi pemasaran dalam 

meningkatkan jumlah pengunjung di Hawai Waterpark Malang. 
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  Hal ini berarti bahwa peneliti terjun langsung kelapangan dengan 

mempersiapkan instrumen kepada informan untuk mendapatkan data penelitian. 

   Penelitian ini menggunakan perspektif yaitu cara pandang yang berasal 

dari para responden atau divisi marketing Objek Wisata Hawai Waterpark 

Malang dengan menggunakan bahasa formal, pengetahuan, pengalaman atau 

penilaian mereka, sehingga mengungkapkan apa saja aktivitas komunikasi 

pemasaran yang dilakukan. Bahasa formal yang dimaksud adalah bahasa yang 

sesuai dengan peraturan yang sah. Hal ini agar apabila dalam mengutarakan 

pengetahuan, pengalaman (peristiwa yang pernah dialami), ataupun penilaian 

(perbuatan menilai) mengenai permasalahan penelitian diharapkan lebih santai 

dan mengalir tetapi dalam konteks yang wajar. 

3.2 Sumber Data 

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer adalah sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan data sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data 

(Sugiyono, 2011:137). Data penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu: 

3.2.1 Data primer 

Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

pengamatan dan wawancara (in-depth interview) langsung dengan informan 

penelitian ini. Informan yakni divisi marketing Objek Wisata Hawai Waterpark 

Malang. 
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3.2.2 Data sekunder 

Data sekunder didapatkan melalui sumber tidak langsung, yaitu melalui 

literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan 

internet mengenai konsep persepsi iklan. 

3.3  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian berupa wawancara mendalam dilakukan ditempat yang telah 

disepakati oleh informan penelitian (divisi marketing Objek Wisata Hawai 

Waterpark Malang) yakni di Perumahan Graha Kencana Raya, Jl. Raya Karanglo, 

Banjararum, Singosari, Kota Malang, Jawa Timur 65126 untuk memperoleh data 

hasil wawancara dengan informan penelitian. Waktu penelitian ditentukan pada 6 

April - 26 April 2018.  

3.4 Penentuan Informan Penelitian  

Dalam penelitian ini, Informan penelitian akan dipilih secara purposive 

sampling yang merupakan pengambilan sampel secara sengaja dari seluruh 

anggota divisi marketing Objek Wisata  Hawai Waterpark Malang, sesuai dengan 

persyaratan sample yang diperlukan.  

Informan penelitian dari penelitian ini yaitu team divisi marketing Objek 

Wisata Hawai Waterpark Malang serta beberapa karyawan. sehingga 

memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Peneliti 

memilih anggota tertentu dalam jajaran tersebut, yang dipertimbangkan akan 

memberikan data yang diperlukan. Kemudian berdasarkan data atau informasi 

yang telah didapat. Peneliti bisa mempertimbangkan informan penelitian akan 
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memberikan data lebih lengkap. Adapun syarat-syarat sebagai seorang Informan 

untuk memenuhi penelitian adalah: 

1. Pegawai tetap Hawai Waterpark Malang.  

2. Team marketing Objek Wisata Hawai Waterpark Malang. 

3. Terlibat dalam perencanaan implementasi program marketing Hawai 

Waterpark Malang. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data, dimana cara tersebut merujuk pada suatu yang 

abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat 

dipertontonkan penggunaannya. Teknik pengambilan data yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah : 

3.5.1 Observasi  

            Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dan 

mengamati secara langsung mengenai apa saja aktivitas komunikasi 

pemasaran Hawai Waterpark Malang dalam upaya meningkatkan jumlah 

pengunjung.  

3.5.2 Wawancara 

  Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bertujuan untuk menggali informasi atau data untuk mengemukakan 

pengetahuan informan terutama yang berkaitan dengan komunikasi 

pemasaran divisi marketing Objek Wisata Hawai Waterpark Malang. 
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Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada 

pihak-pihak yang terlibat secara langsung pada divisi marketing Objek 

Wisata Hawai Waterpark Malang secara tatap muka mengenai komunikasi 

pemasaran sekaligus media komunikasi pemasaran yang digunakan. 

  Dalam wawancara ini, peneliti mengemukakan model wawancara 

terstruktur yaitu suatu jenis wawancara dimana peneliti menetapkan 

sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. 

3.5.3 Dokumentasi 

Teknik terakhir yang digunakan adalah dokumentasi. Peneliti akan 

mencari serta mengumpulkan data-data yang pernah dilakukan oleh divisi 

marketing Objek Wisata Hawai Waterpark Malang dalam bentuk tertulis, 

misalnya job descriptions para informan yang diberikan oleh divisi 

marketing Objek Wisata Hawai Waterpark Malang dan struktur 

organisasi, buku panduan yang diterbitkan oleh divisi marketing Objek 

Wisata  Hawai Waterpark Malang dan lain-lain.  

3.6 Teknis Analisis Data 

Menurut Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael (1992:15-20), 

analisa data adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikan dalam 

suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar dengan prosedur:  

3.6.1 Reduksi Data 

Dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 
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muncul dari catatan tertulis di lapangan, baik melalui observasi, 

wawancara maupun dokumentasi. 

3.6.2 Penyajian Data 

Dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan baik pengujian data dalam bentuk tabel maupun 

narative yang menggabungkan informasi yang tersusun ke dalam 

bentuk yang padu. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti 

untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu 

dari penelitian. 

3.6.3 Menarik Kesimpulan  

Merupakan proses mencatat keteraturan, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dari proposisi 

peneliti menurut data yang diperoleh di lapangan. 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat digambarkan mengenai alur 

model penelitian menurut Matthew dan Hubberman (1992:15) yang lebih 

dikenal dengan model interaktif seperti dibawah ini: 
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Gambar 3.1 Model Interaktif Analisis Data 

Sumber: Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis 

Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press 

 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa proses penelitian ini 

diawali dengan mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi hasil 

penelitian, catatan hasil observasi dan ingatan. Dari data tersebut, peneliti 

menganalisa dengan memisah-misahkan atau mengklasifikasikan data yang 

termasuk komunikasi pemasaran divisi marketing Objek Wisata Hawai 

Waterpark Malang. Kemudian dilanjutkan dengan interpretasi data hasil 

temuan di lapangan. 

3.7 Uji Keabsahan Data  

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan metode triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong triangulasi adalah 

"teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu" 

(Moleong, 2001:178). 

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi dilakukan dengan sumber atau 

Subjek penelitian dalam penerapan komunikasi pemsaran di Hawai Waterpark 

Malang. Menurut Patton seperti yang dikutip Lexy J. Moleong teknik triangulasi 

yang dilakukan dengan sumber yaitu “dengan membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam metode kualitatif, dan hal ini dapat dicapai dengan: Pertama, 
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membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Kedua, 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

(Moleong, 2001:179). 

 

 


