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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metodologi 

kualitas sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati 

(Moleong, 2004: 3). Karena analisis data pada penelitian kualitatif 

menghasilkan data yang deskriptif maka peneliti ingin mengetahui Aktivitas 

Komunikasi Pemasaran dalam Mempromosikan Pariwisata oleh Dinas 

Pariwisata Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. 

B. Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif kualitatif yaitu 

penelitian yang berusaha mendiskripsikan atau menggambarkan/melukiskan 

fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti secara sistematis, 

factual dan akurat (Kusumayadi dan Sugiarto, Endar : 2000).  

Menurut Kriyanto, 2006:69 riset dengan menggunakan tipe deskriptif 

kualitatif yaitu menggambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa 

menjelaskan hubungan antara variable. Oleh karena itu peneliti nantinya akan 

terjun langsung kelapangan dengan mempersiapkan instrumen atau draft 

wawancara kepada subjek penelitian untuk mendapatkan data. Adapun alasan 

peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, karena peneliti bisa 



  

21 
 

menjelaskan secara detail terkait penggunaan Aktivitas Komunikasi 

Pemasaran dalam Mempromosikan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata Sumba 

Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. 

Sedangkan dasar penelitian yang digunakan adalah natural atau alamiah 

(naturalistic research method) karena penelitian ini dilakukan dengan apa 

adanya dan tidak ada rekayasa. Peneliti tidak berusaha memanipulasi apapun 

pada penelitian kali ini, tetapi melakukan studi terhadap suatu fenomena yang 

sedang diteliti. Semuanya dilihat dalam konteks alamiah. 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pariwisata Sumba Barat Daya, 

Nusa Tenggara Timur. Penelitian akan dilakukan mulai pada bulan November 

2018  sampai selesainya penelitian. 

D. Sumber Data 

Dalam penelitian ini Subjek merupakan orang yang dianggap mampu 

memberikan informasi maupu data-data yang diperlukan oleh peneliti, 

sehingga peneliti dapat mengumpulkan informasi maupun data dengan 

metode yang telah ditentukan sebelumnya. 

 Teknik penentuan Subjek penelitian ini dipilih menggunakan 

Purposive sampling yang di pilih berdasarkan kriteria Subjek yang 

diperlukan. Adapun syarat-syarat sebagai seorang Subjek untuk memenuhi 

penelitian adalah:  
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1. Bekerja pada Dinas Pariwisata minimal 1 tahun dalam dinas terkait. 

Diasumsikan dalam waktu 1 tahun, subyek telah mengetahui 

perkembangan pariwisata yang telah terjadi di lapangan setelah 

dilakukan komunikasi pemasaran.  

2.  Menduduki posisi yang strategis dalam seksi atau bidang  tertentu 

terkait Ikut serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan juga 

evaluasi. 

3. Bersedia diwawancarai, direkam dan dipublikasikan dalam hasil 

penelitian. 

Jenis Data 

Peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder: 

• Data Primer 

Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

pengamatan dan wawancara (in-depth interview) langsung dengan 

informan penelitian. 

• Data Sekunder 

Data sekunder didapatkan melalui sumber tidak langsung, yaitu 

melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini 

seperti buku, jurnal, dan internet mengenai Aktivitas komunikasi 

pemasaran. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan 

responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2015). Peneliti 

melakukan pra-penelitian dengan pihak save you sneakers sebelum penelitian 

akan dilaksanakan.    

2. Wawancara  

Peneliti akan melakukan wawancara terbuka, yaitu wawancara yang 

akan dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

tidak dibatasi jawabannya. kepada beberapa subjek penelitian yang telah 

dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan akan di berikan 

pertanyaan sesuai dengan draft. Akan tetapi pertanyaan akan berkembang 

sesuai dengan temuan yang ada di lapangan saat wawancara nanti. Peneliti 

menggali informasi tentang Aktivitas komunikasi pemasaran dalam 

mempromosikan pariwisata oleh Dinas Pariwisata Sumba Barat Daya, Nusa 

Tenggara Timur. Dan apabila sewaktu - waktu peneliti merasa masih kurang 

data yang telah didapatkan setelah penelitian dilakukan maka peneliti dapat 

menggunakan media komunikasi yang ada untuk melengkapi data yang 

dibutuhkan. 
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3. Dokumentasi 

Peneliti mengambil dokumen tertulis yaitu mengenai arsip lembaga 

dan dokumen resmi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya 

Selanjutanya dokumen tersebut menjadi data sekunder dalam penelitian 

ini. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Visi, Misi Dinas Pariwisata. 

2. Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dari Dinas Pariwisata. 

3. Struktur Organisasi di Dinas Pariwisata. 

4. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata. 

F. Teknik Analisis Data 

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori 

Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga 

langkah: kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data 

display), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and 

verification). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), 

pengerucutan (focusing), penyederhanaan (simplifiying), peringkasan 

(abstracting), dan transformasi data (transforming) (dikutip dari jurnal Andi 

misna, 2015). Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, 

Huberman dan Salda (2014) akan diterapkan sebagaimana berikut:  
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Gambar 1.3 Bagan Interaktif Miles, Haberman dan Saldana 

(Sugiyono: 2005 dalam Muslimin: 2016) 

 

Dari gambar model analisa data menurut Miles dan Huberman di atas 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dari metode yang di lakukan yaitu observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Semua jenis data ini memiliki satu 

aspek kunci secara umum, analisinya terutama tergantung pada 

keterampilan integratif dan interpretatif dari peneliti. Interpretasi 

diperlukan karena data yang dikumpulkan jarang berbentuk angka, 

data kaya rincian dan panjang.  

2. Kondensasi Data ( Data Condensation) 

    Miles dan Huberman ( 2014 : 10) “ data condensation refers to 

the prosess of selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and 

transforming the data that appear in written-up field notes or  

Pengumpulan 

Data 

Kondensasi 

Data 

Penyajian 

Data 

Penarikan 

Kesimpulan 



  

26 
 

transcriptions.” Dalam kondensasi data merujuk kepada proses 

menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan 

mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun 

transkip.  

Letak perbedaan antara reduksi data dengan kondensasi data  

ialah terletak pada bagaimana cara penyederhanaan data. Reduksi 

data cenderung memilah kemudian memilih, sedangkan kondensasi 

menyesuaikan seluruh data yang dijaring tanpa harus memilah 

(mengurangi) data. 

3. Penyajian Data 

Langkah berikut setelah kondensasi data adalah penyajian data 

yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan 

mencermati penyajian data tersebut, peneliti akan lebih mudah 

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. 

Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk 

mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. 

 4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Dari beberapa tahap yang telah dilakukan dan yang terakhir 

adalah penarikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta 

mengecek ulang dengan bukti yang telah ditemukan di lapangan. 

Peneliti akan mengambil kesimpulan terkait kegiatan pemasaran 
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yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Sumba Barat Daya, Nusa 

Tenggara Timur dalam promosi wisata dan juga berdasarkan bukti, 

data dan juga temuan yang valid berdasarkan studi lapangan yang 

telah dilakukan. 

G.  Uji Keabsahan Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. 

Sebagai teknik keabsahan data untuk mengetahui Aktivitas Komunikasi 

Pemasaran dalam Mempromosikan Pariwisata di Sumba Barat Daya oleh 

Dinas Pariwisata Sumba Barat Daya. Triangulasi sumber dilakukan dengan 

cara membandingkan data-data yang diperoleh dari wawancara dengan 

semua subjek dan informan penelitian. 

 


