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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini termasuk dalam 

pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan menggali atau membangun suatu 

prosisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Penelitian kualitatif merupakan 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Interview 

(wawancara), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011:9). 

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe dekriptif, yaitu “tipe 

penelitian yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat 

tentang fakta-fakta dan sifat-sifat atau objek tertentu. Riset ini menggambarkan 

realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antar variabel” 

(Kriyantono, 2006:69). Hal ini berarti bahwa peneliti terjun langsung kelapangan 

dengan mempersiapkan instrumen atau draft wawancara kepada subjek penelitian 

untuk mendapatkan data penelitian. Adapun alasan mengapa peneliti 

menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dalam melaksanakan ini karena 

peneliti harus menggali informasi sedalam-dalamnya terkait aktifitas komunikasi 

pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Malang dan pengurus Candi Singasari dalam meningkatkan jumlah wisatawan. 

Peneliti akan mendapatkan informasi yang rinci dan akurat dengan terjun 



35 
 

langsung ke lapangan dengan menggunakan berbagai metode seperti wawancara, 

observasi, serta dokumentasi. 

Penelitian ini menggunakan perspektif yaitu cara pandang yang berasal 

dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan pengurus Candi 

Singasari dengan menggunakan bahasa formal, pengetahuan, pengalaman atau 

penilaian mereka, sehingga mengungkapkan bagaimana proses aktivitas 

komunikasi pemasaran untuk meningkatkan jumlah wisatawan. 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 Fokus Penelitian  

Untuk membatasi ruang lingkup sebuah penelitian agar tidak melebar 

maka dibutuhkan sebuah fokus dalam penelitian ini. Fokus dalam penelitian 

berfungsi untuk membatasi studi bagi seorang peneliti dan menentukan sasaran 

penelitian sehingga dapat mengklasifikasikan data yang akan dikumpulkan, diolah 

dan dianalisis dalam suatu penelitian (Moleong, 2002:7). 

Penelitian ini hanya terfokus pada bagaimana aktifitas komunikasi 

pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Malang dan pengurus Candi Singasari untuk meningkatkan jumlah wisawatan 

baik secara proses dan konsep yang diterapkan. Adapun konsep yang digunakan 

merujuk pada enam point berikut : 1) Pengenalan Produk 2) Penjualan perorangan 

(personal selling), 3) Iklan (Advertising), 4) Promosi Penjualan (Sales 
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Promotion), 5) Pemasaran Sponsorship (Sponsorship Marketing), dan 6) 

Publisitas (Publicity) 

Dengan demikian penelitian bisa mencapai sebuah penelitian yang dapat 

menjawab rumusan masalah pada bab 1, peneliti kemudian melakukan sebuah 

teknis wawancara dengan pengurus Candi Singosari yang memiliki pemahaman 

yang cukup tinggi terkait aktivitas komunikasi pemasaran dalam meningkatkan 

jumlah pengunjung. 

3.3 Sumber Data 

Dalam penelitian ini, Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2002:157) 

mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatitif adalah kata-

kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-

lain. Data penelitian ini bersumber :  

Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

pengamatan dan wawancara (Semi Terstruktur) langsung dengan subjek penelitian 

ini. Subjek penelitian yakni pimpinan dan tim pengurus Candi Singasari.   

Data kedua yakni data sekunder didapatkan melalui sumber tidak 

langsung, yaitu melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini 

seperti buku, jurnal, dan internet mengenai konsep atau aktifitas komunikasi 

pemasaran.  

 3.4 Subjek Penelitian  

Subjek penelitian yaitu pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Malang dan pengurus Candi Singosari di Kabupaten Malang. sehingga 

memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Peneliti 
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memilih anggota tertentu dalam jajaran tersebut, yang dipertimbangkan akan 

memberikan data yang diperlukan. Kemudian berdasarkan data atau informasi 

yang telah didapat. Peneliti bisa mempertimbangkan subjek penelitian akan 

memberikan data lebih lengkap. 

Dalam penelitian ini, subjek penelitian akan dipilih secara purposive 

sampling yang merupakan pengambilan Subjek penelitian secara sengaja dari 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang  dan pengurus Candi 

Singosari Malang, sesuai dengan persyaratan subjek penelitian yang diperlukan. 

Pemilihan Subjek penelitian ini dilakukan karena mungkin saja peneliti telah 

memahami bahwa informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari satu kelompok 

sasaran tertentu yang mampu memberikan informasi yang dikehendaki karena 

mereka memang memiliki informasi seperti itu dan mereka memenuhi kriteria 

yang ditentukan oleh peneliti 

Adapun syarat-syarat sebagai seorang subjek penelitian untuk 

memenuhi penelitian adalah: 

1. Subjek adalah bagian dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Malang 

2. Subjek adalah Seksi Promosi dan Kerjasama Pariwisata 

3. Subjek adalah pengurus Candi Singasari 

4. Subjek penelitian bersedia melakukan proses wanwancara dengan 

peneliti 

 

 



38 
 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:265), instrumen penelitian adalah alat 

bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan 

data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Dalam penelitian 

ini terdapat tiga alat bantu pengumpulan data yakni : 

3.5.1 Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Kriyantono (2006:78) mengemukakan 

bahwa “Wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara di mana 

pewawancara biasanya mempunyai daftar pertanyaan tertulis tapi 

memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara bebas, 

yang terkait dengan permasalahan”. Adapun alasan peneliti menggunakan 

teknik wawancara ini terkait dengan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh 

subjek penelitian, terlebih subjek penelitian kunci. Keterbatasan waktu dapat 

membuat data yang dihasilkan oleh subjek penelitian menjadi tidak sedalam 

yang diinginkan atau bahkan dapat tidak sesuai dengan tujuan penelitian, 

sehingga peneliti telah menyiapkan topik-topik permasalahan yang disusun 

sebelumnya sesuai tujuan penelitian untuk memudahkan penggalian data. 

3.5.2 Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 
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seseorang, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara (Sugiyono, 2011:82). 

Dengan teknik ini akan direkam segala aktivitas saat melakukan 

penelitian dalam  atau dengan sujek penelitian, baik berupa rekaman video 

saat wawancara maupun rekaman suara untuk memperkuat bukti tulisan. 

Serta dengan adanya data dokumentasi, maka penelitian akan menjadi 

semakin kredibel  dan dapat dipercaya karena didalamnya tedapat bukti-

bukti yang menggambarkan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti 

3.5.3 Observasi  

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan datang 

mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap subjek yang 

diteliti (Sugiyono, 2011:245). Dalam penelitian ini, jenis observasi yang 

digunakan adalah observasi non partisipan atau tanpa peran serta, yakni 

observer tidak secara penuh ikut berpartisipasi dalam kehidupan orang-

orang yang diobservasi. Dengan kata lain, peranan peneliti sebagai 

pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi 

masih melakukan fungsi pengamatan 

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 :  

1. Reduksi Data 
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Dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan, baik melalui observasi, 

wawancara maupun dokumentasi. 

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. 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 konsep 

dan aktivitas komunikasi pemasaran, Kemudian dilanjutkan dengan interpretasi 

data hasil temuan di lapangan. 

3.7 Teknik 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, 2002:178). Dalam penelitian ini, teknik triangulasi dilakukan dengan 

Pengumpulan Data 

Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi 

 

Reduksi Data 



42 

sumber atau subjek penelitian dalam komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 

pengurus candi Singosari dalam meningkatkan jumlah wisatawan. 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, membandingkan 

data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Kedua, membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan” (Moleong, 2002:178). 


