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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Metode deskriptif menurut Nawawi dapat diartikan 

sebgai prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 

atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, 

masyarakat, dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

atau sebagaimana adanya.
41

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran perencanaan 

komunikasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kota Bukittinggi dalam 

membangun kepercayaan masyarakat. Data yang dikumpulkan bersifat 

kualitatif yaitu berupa deskriptif atau pendapat dari responden. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

kota Bukittinggi. Diharapkan memberikan kemudahan dalam melakukan 

penelitian menyangkut perencanaan komunikasi yang dilakukan bidang 

Destinasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam sosialisasi 

program destinasi halal kepada masyarakat. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian mulai dari bulan Juni 2018.  

 

C. Sumber Data 

Data untuk suatu penelitian dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. 

Data dapat dikumpulkan dari latar data (data setting) yang berbeda. Latar data 

yang dimaksud ialah latar natural (natural setting) dimana fenomena atau 

peristiwa secara normal terjadi. Sumber data dibedakan menjadi sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Mampu memahami dan mengindentifikasi 
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latar dan sumber data, akan mempermudah penulis untuk memilih metode 

pengumpulan data yang tepat guna dan memudahkan melakukan 

pengumpulan data.
42

 

1. Data Primer dalam penelitian ini yaitu, penulis melakukan wawancara, 

dokumentasi, dan observasi mengenai perencanaan komunikasi yang 

dilakukan oleh bidang Destinasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

kota Bukittinggi. 

2. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu, setelah penulis mengumpulkan 

data primer lalu mengumpulkan data dari literatur, artikel, jurnal, dokumen 

dan situs dari internet yang berkenaan dengan Dinas Pariwisata, Pemuda 

dan Olahraga melalui website dan buku-buku referensi pustaka. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara porposive adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa 

diartikan sebagai suatu pengambilan sampel denga menentukan terlebih 

dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel 

dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak 

menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.
43

 

Pada penelitian ini yang menjadi informan, yaitu: 

1. Drs. H. ERWIN UMAR,M.Pd Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga kota Bukittinggi 

2. JEKI S.Ikom Karyawan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kota 

Bukittinggi. 

3. Isma Darma Yanti Pelaksana Destinasi halal 

4. Marianis pelaku usaha 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Data diperoleh dari proses yang disebut pengumpulan data. 

pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai proses mendapatkan data 

empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu.
44

 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah : 

1. Metode Wawancara  

Wawancara menjadi perangkat yang sedemikian penting. Metode 

wawancara merupakan metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan 

data atau keterangkan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui 

suatu percakapan yang sistematis dan terorganisasi.
45

 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumenter atau dokumentasi digunakan data untuk 

menulusuri data historis.
46

 

Metode dokumeter dalam penelitian ini berupa baik artikel, jurnal 

yang bersangkutan dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kota 

Bukittinggi. 

 

F. Validasi Data 

Penelitian kualititatif harus mengungkapkan kebenaran objektif. 

Karena itu kevalidalitas data sangatlah penting. Melalui validasi data 

kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam 

penelitian ini untuk mendapatkan validasi data dilakukan dilakukan 

triangulasi.
47

 

Menurut Maleong, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan pengecekan sumber lain untuk membandingkan, 

yaitu dengan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori dalam 

penelitian secara kualitatif. Artinya teknik triangulasi adalah sebagai upaya 

untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada 
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dalam konten pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari 

berbagai pandangan, dengan kata lain bahwa peeliti dapat melakukan check 

and recheck temunya dengan cara membandingkan yaitu melakukan: 

1. Sumber  

Membandingkan dan pengecheckan balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal 

ini dapat dicapai dengan membandingkan hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara dan dokumentasi. 

2. Metode  

Metode terdapat dua strategi, yaitu pengecekan derajat 

kepercayaan penemuan hasil penelitian melalui beberapa teknik 

pengumpulan data, dan pengecekan derajat kerpercayaan beberapa data 

dengan sumber yang sama.   

3. Penyidik  

Penyidik dengan memanfaatkan penilaian atau pengamatan lainnya 

untuk mengecek kembali derajat kepercayaan data. Pengamatan 

kepercayaan lainnya membantu mengurangi pelencengan dalam 

pengumpulan data. 

4. Teori 

Berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat 

kepercayaan dengan satu teori atau lebih, dan dapat dilaksanakan dengan 

penjelasan banding.  

Dalam penelitian ini untuk menguji validasi data akan menggunkan 

triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik hasil data 

penelitian yang diperoleh dari sumber satu kemudian dibandingkan dengan 

sumber lain.
48
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G. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan lebih 

banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang 

telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk 

deskriptif. 

Teknik analisis data terdapat 4 langkah sebagai berikut :
49

 

1. Pengumpulan data (Data Collection) merupakan bagian integral dari 

kegiatan analisis data. 

2. Reduksi data (Data Reduction) adalah proses pemilihan, pemusatan, 

perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi yang 

diperoleh dilapangan studi. 

3. Display data adalah pendiskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengmabilan 

tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. 

Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan 

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution drawing and 

verification) merupakan kegiatan akhir dari analisa data. Penarikan 

kesimpulan berupa kegiatan interpetasi, yaitu menemukan makna data 

yang telah disajikan. 

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan, analisis data dalam 

penelitin ini adalah pengolahan data melalui analisis deskriptif kualitatif 

dengan tujuan mengemukakan gejala-gejala secara lengkap didalam aspek 

yang diselidiki, agar jelas keadaan dan kondisinya. 
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