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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif lebih difokuskan pada mendiskripsikan 

dan menganalisa sebuah fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran 

orang secara individu atau kelompok. Data diambil melalui pengamatan, bersama 

dengan konteks yang detail dan catatan hasil wawancara, serta hasil analisis 

dokumen (Muslimin, 2016: 51).  

Menurut Boglan dan Taylor  dalam (Moleong, 2007: 3) mengemukakan 

bahwa pendekatan kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan sebuah data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. Peneliti terlibat dalam situasi dan fenomena yang diteliti, sehingga 

diharapkan peneliti bisa memfokuskan pada penyataan atau kejadian dalam 

konteks yang diteliti.  Peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan ini karena 

hasil data bukan berbentuk angka atau bilangan, juga lebih mudah dalam 

mendapatkan pemahaman setelah penelitian terhadap fakta sosial yang menjadi 

fokus penelitian sehingga nantinya menjadi sebuah kesimpulan.  

3.2 Tipe dan dasar Penelitian 

Jenis dan dasar penelitian yang akan digunakan adalah Penelitian 

Deskriptif dan Naturalis. Penelitian Deskriptif adalah sebuah metode penelitian 

ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang ada, dengan berlangsung  pada 

kondisi saat ini atau kondisi lampau. Penelitian ini dilakukan secara mandiri, 
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tanpa di bandingkan dan dihubungkan dengan variabel lain. Dengan hasil apa 

adanya dan tergambarkan secara apa adanya (Muslimin, 2016: 136). Menurut 

Whitney dalam (Nazir, 2011: 54) penelitian deskriptif mempelajari masalah dalam 

masyarakat, serta tata cara yang berlaku, situasi – situasi tertentu, hungan, sikap, 

kegiatan, pandangan dan proses yang berlangsung juga pengaruh – pengaruh dari 

suatu fenomena. Adapun dasar penelitian yang digunakan adalah penelitian 

naturalis, dimana dasar sebuah penelitian naturalis menolak bentuk terstruktur dari 

riset, yang juga proses pembentukan struktur teori tidak dilakukan. Peneliti bebas 

berpikir terhadap teori atau konsep apapun. 

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini telah dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang. Berlokasi di Jl. Raya Singosari No.275. 

Merupakan intansi pemerintahan yang berfokus pada pariwisata dan pada tempat 

tersebut terdapat divisi pemasaran pariwisata Kabupaten Malang, yang menjadi 

subject penelitian. Waktu penelitian ini akan dilakukan setelah pelaksanaan 

seminar proposal, kurang lebihnya selama satu minggu di bulan November 

3.4 Fokus Penelitian 

Adapun penelitian ini guna mengetahui kegiatan strategi komunikasi 

pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dalam 

memasarkan pariwisata di Kabupaten Malang yang saat ini sedang berjalaan dan 

yang akan datang guna bertujuan meningkatkan kunjungan wistawan domestik 

maupun mancanegara dan elemen-elemen yang terkait seperti perencanaan, 

pelaksanaan, media dan evaluasi.  
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3.5 Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah pegawai yang berada pada divisi 

pemasaran dan humas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik Total Sampling dalam menentukan 

subjek penelitiannya. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai DISPARBUD 

Kab. Malang, perlu dikaetahui jumlah subjek penelitian berjumlah 8 orang sesuai 

dengan jumlah anggota divisi pemasaran.apabila penyataan subjek penelitian 

sudah mencapai pernyataan semua subjek, maka penelitian dapat dianalisis. 

Subjek data primer dalam penelitian kulitatif adalah sejumlah dengan 

responden yang disebut juga sebagai subyek atau informan penelitian (Muslimin, 

2016: 62). Dalam penelitian ini, data primer akan didapatkan secara langsung dari 

sejumlah informan melalui observasi dan wawancara langsung yang telah 

dijelaskan oleh pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. 

Dan data ini bisa didapatkan dari informan lain. 

Subjek data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak 

langsung berasal dari sumber seperti buku, jurnal, ataupun artikel. Bisa melalui 

media perantara, dan sabgai data pelengkap juga pendukung sebuah penelitian. 

Adapun alasan peneliti menggunakan data sekunder adalah dalam mencari sebuah 

informasi sebuah permasalahan, peneliti tidak cukup jika hanya melalui proses 

wawancara, maka membutuhkan sebuah data lain seperti dokumentasi pada 

sebuah kegiatan promosi dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang, 

juga data yang berasal dari buku, laporan, jurnal, dan lain sebagainya yang  

berkaitan dengan metode penelitian promosi pariwisata disparbud. 
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3.8 Metode Pengumpulan Data 

A. Wawancara (Inteview) 

Menurut (Moleong. 2007: 186) metode ini dilakukan dengan melakukan 

Tanya jawab kepada pembingbinng lapangan, serta pihak – pihak yang terkait 

dengan instansi maupun perusahaan. Wawancara dapat dilakukan secara formal 

maupun informal. Dari metode ini akan diperoleh data – data mengenai tugas 

umum dan tugas khusus. Wawancara adalah percakapan dengan maksut tertentu. 

Dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju 

pertanyaan, dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberi jawaban atas 

pertanyaan. Adapun maksut yang dilakukan dalam melakukan wawancara adalah 

mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, 

motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain lain, sehingga dapat mengubah dan 

memperluas kontuksi data yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan 

anggota  

B. Observasi 

Metode ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat sacara langsung 

mengenai tugas umum dan tugas khusus yang ada di Dinas Pariwisata dan 

kebudayaan kabupaten Malang. Observasi dilakukan guna mendapatkan data dan 

pembuktian sebuah teori dan pendapat yang ada di Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang.  

Observasi mengoptimalkan sebuah penelitiaan berdasarkan kemampuan 

peneliti, dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan 

lain sebagainya, teknik pengamatan memungkinkan menjadikan peneliti untuk 
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ikut merasakan apa yang dirasakan  dan dihayati oleh subjek, sehingga 

memungkinkan juga sebagai peneliti menjadi sumber. Observasi memungkinkan 

pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihak peneliti 

maupun subjek. (Moleong. 2007: 174-175)  

C. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mendapatkan data, baik berupa tulisan, 

gambar, maupun angka. Hal ini dilakukan dengan mengulmpulkan data-data 

mengenai tugas umum dan tugas khusus yang akan membantu penyusunan 

laporan. Menurut Guba dan  Lincoln dalam (Moleong. 2007:216) dokumentasi 

digunakan karena memiliki sumber yang stabil, kaya, dan mendorong. Sehingga 

sangat berguna sebagai bukti pengujian dan sangat sesuai dengan penelitian 

kulitatif karena sifatnya yang alamiah, lahir dan berada dalam konteks, juga relatif 

murah dan sangat mudah ditemukan namun tetap harus dicari, hasilnya akan 

membuka kesempatan unntuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu 

yang diselidiki. 

3.9 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat 

uraian dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data akan dianalisis 

secara kualitatif dalam bentuk deskriptif. Menurut Bogdan dan Biklen dalam 

(Moleong, 2007: 248), analisis data adalah sebuah cara bekerja dengan data, mulai 

dari mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan mendapatkan pola, mencari apa yang penting dan 

apa yang dipelajari, memutuskan apa yang bisa diceritakan kepada orang lain. 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

tahap – tahap seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Idrus, 

2009: 148-149) menjelaskan bahwa aktivitas dalam menganalissi data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Tahap – tahap 

tersebut adalah: 

1. Pengumpulan data 

Ditahap ini peneliti nantinya akan melakukan proses pengumpulan data 

enggunakan teknik pengupulan data yang telah dilakukan. Pengumpulan data 

merupakan teknik integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data 

dalam penelitian ini nantinya akan dilakukan menggunakan wawancara dan 

dokumentasi. 

2. Kondensasi Data 

Data yang telah dikumpulkan melalui catatan lapangan, transkrip 

wawancara, dan dokumentasi akan melalui proses pengelompokkan atau 

penyederhanaan yang sesuai dan yang tidak sesuai untuk selanjutnya dimasukkan 

kedalam laporan penelitian 

3. Penyajian data  

Dalam penelitin kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan 

Hubberman menyatakan yang paling sering digunakan menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif dalam teks narrative. Dengan mendisplay data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang dipahami tersebut. 

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 
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Penarikan kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan mengalami 

perubahan apabila tidakk ditemukan bukti – bukti pada tahap pengumpulan data, 

kesimpulan pada penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal. Kesimpulan tersebut dapat berupa diskripsi atau 

gambaran suatu objek yang menjadi jelas bisa diteliti, merupakan hubungan 

kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

3.10 Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kredebilitas dengan triangulasi 

sebagai penguji keabsahan data. Triangulasi merupakan suatu langkah pengecekan 

ulang atas hasil yang telah ditemukan. Data yang telah terkumpul dilakukan cek 

dan ricek dengan sumber-sumber lain sebagai pendamping. Peneliti menggunakan 

triangulasi metode dalam penelitiann ini, dimana nantinya akan membandingkan 

hasil wawancara dengan pengamatan. Hasil dari perbandingan masih dapat 

diperdalam, yang menjadi perbandingan tentunya adalah hal yang sama. Dalam 

tuntutan penulisan akhir peneliti bisa melakukan wawancara dan observasi untuk 

memperoleh kebenaran informasi dan gambaran yang utuh mengenai informasi 

yang diperoleh (Muslimin, 2016: 71). 
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