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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, 

maka jenis penelitan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan 

mendeskripsikan sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan 

menggambarkan fenomena secara detail. Data tersebut dapat berasal dari 

observasi, wawancara, dokumentasi dan lain-lain.
45

 

Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif, cenderung 

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, serta proses, makna dan 

perspektif subjek atau partisipan lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. 

landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan 

fakta dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  

konstruktivisme yang melihat kebenaan dari penelitian yang dilakukan.    

Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan 

dari orang-orangdan perilaku yang dapat diamati.  

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Sekretariatan Generasi Pesona Indonesia Sumatera 

Barat  di Padang, Sumatera Barat. Sedangkan waktu penelitian adalah dari 

diterimanya proposal ini sampai pembuatan skripsi selama 2 bulan, yang dimulai 

tanggal 4 Maret sampai 1 Mei 2018. 
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C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang di himpun secara langsung dari sumbernya 

dan di olah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan.
46

 

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara 

penulis dengan Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia Sumatera Barat 

serta. 

2. Data sekunder  

Adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung memalui 

media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya 

yang bukan merupakan pengolahannya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam 

suatu penelitian tertentu.
47

 

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen 

dan arsip-arsip, brosur, suratkabar, serta portal berita online yang berisi 

mengenai kegiatan GenPI. 

 

D. Informan Penelitian 

1. Noval Wiska selaku Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia Sumatera 

Barat  

2. Elsa Thessia Yeneva selaku Ketua Harian Generasi Pesona Indonesia 

Sumatera Barat 

3. Muhammad Amin selaku Kepala Bidang Online Generasi Pesona 

Indonesia Sumatera Barat 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data, maka penulis menggunakan beberapa 

teknik yang ada yaitu: 

1) Observasi yaitu teknik pengambilan data dengan cara melakukan 

kunjungan dan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dengan 

mengamati kegiatan yang dilakukan oleh anggota akti Genpi sehari-hari. 
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Penulis menggunakan Participant Observation, dimana observasi ini 

dilakukan dengan cara melibatkan diri dan menjadi bagian dari lingkungan 

sosial (organisasi) yang sedang diamati. Observasi ini dilakukan di 

sekretasiatan Generasi Pesona Indonesia 

2) Wawancara yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang untuk 

berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka dalam 

mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam hal 

ini adalah melakukan wawancara khususnya dengan Ketua umum 

Generasi Pesona Indonesia Sumatera Barat dan Pengurus nasional Bagian 

Media Sosial mengenai bagaimana strategi promosi pariwisata oleh 

Generasi Pesona Indonesia melalui media sosial Twitter. 

3) Dokumentasi yaitu dilakukan untuk memberi landasan secara teoritis 

sebagai acuan untuk mendukung penelitian ini, menyelidiki benda tertulis 

seperti: buku-buku, dokumen, catatan harian dan sebagainya. 

 

F. Validitas Data 

Menurut Sugiyono  validitas data merupakan derajat ketepatan antara 

data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapatdilaporkan 

oleh peneliti,
48

 selanjutnya Donald Ary, dkk., mengatakan bahwa validitas 

menunjuk kepada sejauh mana suatu alat mampu mengukur apa yang 

seharusnya diukur.
49

  

Dalam peneltian ini penulis menggunakan triangulasi data dengan 

menggunakan hasil wawancara dengan narasumber, yaitu membandingkan 

hasil wawancara dengan informan yang satu dengan informan lainnya. Dalam 

penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan tiga informan, setelah 

melakukan wawancara penelitipun melakukan observasi dan melihat dokumen 

komunitas dokumen agar data lebih akurat sesuai validitas informasi yang 

didapat oleh penulis. 
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G. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang 

berhasil dikumpulkan periset dilapangan. Data tersebut terkumpul baik 

melalui observasi, wawancara mendalam, focus grup discussion maupun 

dokumen dokumen. Kemudian data tersebut di kualifikasikan kedalam 

kategori-kategori tertentu. Pengklasifikasian atau pengkategorian ini harus 

mempertimbangkan kesahihan (kevalidan), dengan memperhatikan 

kompetensi subjek penelitian, tingkat autentisitasnya melakukan triangulasi 

berbagai sumber data.
50

 

Setelah data dikumpulkan. Kemudian data akan di analisis dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini tidak mencari atau 

menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi
51

. 

Tahapan analisis data memegang peran penting dalam riset kualitatif, yaitu 

sebagai faktor utama penilaian kualitas tidaknya riset. Artinya, kemampuan 

periset memberi makna kepada data merupakan kunci apakah data yang 

diperoleh memenuhi unsur reabilitas dan validitas atau tidak. 
52

 Metode 

kualitatif menekankan pada metode penelitian observasi di lapangan dan 

datanya di analisa dengan cara non-statistik meskipun tidak selalu harus 

mencantumkan penggunaan angka. Analisa data disini menggunakan 

triangulasi sumber yang mana dalam menganalisa jawaban dengan 

membandingkan atau mengecek ulang derjat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh dari sumber yang berbeda.
53

 Hal ini bisa dilakukan dengan 

cara membandingkan hasil wawancara dengan observasi yang dilakukan 

dilapangan.  

Dalam analisis datadisini penulis menjelakan data dengan kalimat 

sehingga mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana strategi Generasi 
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Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera Barat dalam mempromosikan pariwisata 

melalui media sosial.  

 

 


