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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana

peneliti berusaha menggambarkan, meringkas berbagai situasi dan kondisi atau

fenomena yang ada yang menjadi objek penelitian. Format deskriptif kualitatif

dianggap tepat digunakan untuk meneliti masalah yang membutuhkan studi

mendalam, seperti studi tingkah laku konsumen, efek media, dan implementasi suatu

kebijakan.40

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini, penulis lakukan di Dinas Pariwisatadan Ekonomi

Kreatif Provinsi Riau di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru no. 200 Adapun waktu

penelitianakandilakukan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September.

C. Sumber Data

a. Data primer, merupakan data yang dihimpun secara langsung dari informan

dan diolah sendiri oleh peneliti. Data primer dapat berbentuk opini subjek

secara individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik

benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian tertentu. Data

primer diperoleh dari hasil observasi partisipasi dan wawancara terhadap

informan.41

40 Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Kualitatif Jakarta PT. Raja Grafindo Persada hlm 69.
41Rosady Ruslan, 2006. PR dan komunikasi metode peneltian. Jakarta: PT Grafindo Persada

Hlm. 138
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b. Data Sekunder, merupakan data yang diperolah secara tidak langsung yaitu

dari hasil dokumentasi dan data-data yang tersedia dari berbagai pihak atau

instansi terkait dengan penelitian. Data sekunder pada umumnya berbentuk

cacatan atau laporan data dokumentasi oleh lembaga tertentu yang

dipublikasikan.42

D. Informan Penelitian

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 1 Kepala bidang

pemasaran pariwisataterdiri dari 1 Kepala Seksi pengembangan pasar, 1 staff bagian

penegmbangan pasar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan dalam

mengumpulkan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Peneliti melaksanakan observasi yaitu dengan cara melibatkan diri menjadi

bagian lingkungan sosial sebagai peneliti sekaligus personal yang langsuung

mengamati prilaku dan kejadian atau peristiwa di tengah-tengah masyarakat yang

diteliti.43

b. Wawancara

42Rosady Ruslan. 2006. PR dan komunikasi metode peneltian. Jakarta: PT Grafindo Persada
hlm 138

43Kuswaya, Wihardit. 2002. Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta Hlm.  22
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Melalui wawancara diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lebih

akurat, sebab selama wawancara berlangsung peneliti dapat meminta penjelasan

informasi yang dibutuhkan. Digunakan untuk mengambil data yang berhubungan

dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai

(interviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. 44

c. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan informasi melaui foto-foto maupun data-data yang

tersedia di instansi terkait dan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Foto-

foto dapat diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan perlengkapan yang

menunjang maupun foto-foto yang bersumber dari instansi terkait. 45

F. Validitas Data

Setelah penelitian dilakukan, maka selanjutnya perlu dilakukan validitas data

atau pengujian dan pemeriksaan keabsahan data. Validitas data yang penulis gunakan

dalam penelitian ini yaitu triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 46

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data dengan

narasumber, yaitu membandingkan hasil wawancara informan yang satu dengan yang

lain, sehingga dapat diperoleh data yang akurat.

44Kuswaya, Wihardit. 2002. Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta hlm. 23
45Ruslan, Rosadi. 2006. PR dan komunikasi metode peneltian. Jakarta: PT Grafindo Persada

hlm26
46Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Hlm. 330-331
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G. Teknik Analisis Data

Sejalan dengan sifat penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, maka

analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, analisis data

dengan menggunakan kalimat-kalimat, dan selanjutnya analisa data ini akan

disesuaikan dengan teori-teori yang mendukung rumusan masalah, artinya

menggambarkan peristiwa, perilaku, atau objek tertentu lainnya. Setelah data

terkumpul baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian data

tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori tertentu. Setelah diklarifikasikan,

penulis melakukan pemaknaan terhadap data untuk memperoleh kesimpulan.47

47Rachamat Kriyantono, 2006. Riset Komunikasi, Jakarta: Kencana Hlm. 194


