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BAB III 

Metode Penelitian 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti 

ingin melakukan penelitian secara mendalam melalui pencarian data 

kepada subjek penelitian sehingga akhirnya peneliti dapat 

menggambarkan keadaan dengan jelas mengenai strategi komunikasi 

pemasaran yang dilakukan agen travel OurTrip1st kepada konsumen 

wisatawan mancanegaranya. 

Menurut Muslimin (2016) penelitian kualitatif adalah jenis 

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat 

dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik 

atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).  

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi dan klarifikasi 

mengenai suatu fenomena dengan kenyataan sosial dengan cara 

mendeskripsikan variabel yang berkenaan dengan masalah unit yang 

diteliti. Melalui penelitian kualitatatif diskriptif peneliti dapat 

menjelaskan secara detail mengenai implementasi strategi komunikasi 

pemasaran yang dilakukan agen travel OurTrip1st.  
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Sedangkan dasar penelitian yang dipakai peneliti adalah 

naturalistik atau alamiah (naturalistic research method). Penelitian 

naturalistik menekankan pada kealamiahan sumber data, karena 

penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alami (Sugiyono, 2008). 

Sehingga  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. 

3.3  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor OurTrip1st yang juga 

berada di gedung yang sama dengan Mador (Malang Dorm) Hostel 

yaitu di Jalan Laksamana Martadinata No.32 Kota lama, Malang. 

Alasan peneliti mengambil lokasi pada kantor OurTrip1st dan 

Madorm Hostel adalah karena kegiatan yang dilakukan Ourtrip1st 

berada di lokasi tersebut. 

 Sedangkan waktu penelitian nantinya akan dilakukan setelah 

dilaksanakan seminar proposal. Peneliti akan berada di lokasi 

penelitian hingga peneliti mendapatkan data yang cukup untuk hasil 

penelitian. 

3.4  Sumber Data 

Dalam penelitian ini Subjek merupakan orang yang dianggap 

mampu memberikan informasi maupun data-data yang diperlukan 
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oleh peneliti, sehingga peneliti dapat mengumpulkan informasi 

maupun data dengan metode yang telah ditentukan sebelumnya.  

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap yang 

terlibat dan terkait dalam kegiatan pemasaran Ourtrip1st, yaitu 

sebanyak 6 orang. Karyawan  tetap dirasa dapat memberikan data 

yang reliable karena mereka terlibat dalam seluruh proses 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari kegiatan komunikasi 

pemasaran yang dilakukan Ourtrip1st. 

1. Jenis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data. 

Jenis data primer dan sekunder, yakni: 

Data Primer 

Data primer menurut Umi Narimawati,SE.,M.Si (2008;98) 

dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif adalah 

data yang berasal dari sumber asli atau pertama yang artinya data ini 

harus dicari melalui narasumber atau orang yang kita jadikan objek 

penelitian sebagai sarana mendapatkan informasi dan data. Dalam 

penelitian ini data primer adalah data yang didapatkan peneliti dari 

pemilik dan karyawan dari Ourtrip1st. 

Data Sekunder 

Menurut Sugiono (2008;402) data sekunder adalah sumber 

data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. 
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Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai refrensi 

seperti buku jurnal internet dan hasil penelitian terdahulu yang masih 

berkaitan. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Soehartono (2008: 69-70), teknik pengumpulan data 

adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh atau 

mengumpulkan data sebaik-baiknya dan diolah serta dianalisa sesuai 

dengan kerangka metode penelitian. Sehingga dalam penelitian ini 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:  

1. Observasi 

Pada observasi ini peneliti memfokuskan pada strategi 

komunikasi pemasaran yang dilakukan agen travel OurTrip1st pada 

wisatawan mancanegara. Peneliti mengamati aktivitas pemasaran agen 

travel OurTrip1st yang dilakukan melalui Internet seperti iklan online, 

website resmi, sosial media, dan ulasan-ulasan tamu agen travel 

OurTrip1st yang ditulis di website booking online dengan tujuan untuk 

mendapatkan data mengenai citra agen travel OurTrip1st di mata 

publiknya. Selain itu peneliti juga terjun langsung ke lapangan untuk 

mengamati aktivitas marcom yang dilakukan agen travel OurTrip1st 

selama beberapa hari. Tujuan dari observasi di lapangan adalah untuk 

mendapatkan data-data perihal strategi marketing pemasaran yang 

digunakan pada wisatawan mancanegara. 
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2. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara 

(pengumpul data) kepada subjek penelitian dan jawaban-jawaban 

subjek penelitian dicatat atau direkam dengan alat perekam. Teknik 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat terbuka 

(tidak terstruktur). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam 

wawancara ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat general, 

artinya pertanyaan-pertanyaan yang bukan hanya tentang strategi 

komunikasi pemasaran yang dilakukan agen travel OurTrip1st pada 

wisatawan mancanegara saja tetapi juga semua pertanyaan, baik 

secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan 

tersebut. Dengan cara ini, peneliti dapat mendapatkan informasi 

sebnyak-banyaknya mengenai strategi komunikasi pemasaran yang 

dilakukan agen travel OurTrip1st. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya seperti aktivitas yang 

dilakukan pihak agen travel OurTrip1st, data yang berkaitan dengan 

penelitian, data tamu mancanegara, ulasan tamu, dan berbagai data 

lainnya yang ditemukan ketika observasi melalui internet ataupun 

ketika penelitian di lapangan lakukan. Nantinya akan dipelajari 

kembali oleh peneliti sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan 
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kebutuhan penelitian. Studi dokumen merupakan perlengkapan dari 

teknik pengumpulan data lainnya. Dalam penelitian ini yang dimaksud 

dengan dokumentasi yaitu peneliti mendokumentasikan kegiatan 

wawancara dengan subjek penelitian ataupun kegiatan observasi 

lainnya yang dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data. 

3.6 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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Bagan 1.3 Komponen- komponen Analisis Data Model 

Interaktif 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles,Huberman (Miles,Huberman dan Saldana,2014:14) 

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) Dalam kondensasi data 

merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, 

 

Pengumpulan Data 

Penyajian Data 

Kondensasi Data Penarikan 

kesimpulan / 

Verifikasi 
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mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan 

lapangan maupun transkip dalam penelitian ini diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Pemilihan (Selecting) 

Menurut Miles dan Huberman (2018:18) peneliti harus 

bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang 

lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih 

bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat 

dikumpulkan dan dianalisis. 

b. Pengerucutan (Focusing)  

Miles dan Huberman (2014:19) menyatakan bahwa 

memfokuskan data merupakan bentuk pra-analis. Pada tahap ini, 

peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan 

masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi 

data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan dari rumusan 

masalah. 

c. Peringkasan (Abstracting)  

Tahap membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-

pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Pada 

tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi khususnya yang 

berkaitan dengan kualitas dan cukupan data. 
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d. Penyederhanaan dan Transformasi (Data Simplifying 

dan Transforming) 

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan dan 

ditransformasikan dalam berbagai cara yakni melalui seleksi yang 

ketat melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data 

dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. 

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 strategi komunikasi 

pemasaran yang dilakukan oleh agen travel OurTrip1st pada 

wisatawan mancanegara berdasarkan bukti, data dan juga temuan yang 

valid berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan. 
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3.7 Uji Keabsahan Data 

Mengingat data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 

data kualitatif, maka uji validitas data yang dilakukan lebih ditekankan 

pada uji coba validitas data kualitatif. Peneliti menggukanan 

triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik dan 

sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan 

data-data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan 

data-data yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


