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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif sendiri merupakan jenis penelitian yang memiliki sifat untuk menggambarkan sebuah 

fenomena dengan mengacu pada rumusan masalah yang dibuat.
1
 Penggunaan penelitian 

deskriptif ini dipilih penulis karena jenis penelitian ini mampu untuk menjabarkan bagaimana 

strategi nation branding yang dilakukan Islandia untuk meningkatkan pariwisata melalui 

kampanye Ispired by Iceland yang dijalankan pasca erupsi gunung Eyjafjallajökul yang terjadi 

pada tahun 2010  

3.2  Ruang Lingkup Penelitian 

Studi ini meneliti tentang bagaimana strategi nation branding yang dilakukan pemerintah 

Islandia untuk meningkatkan sektor pariwisata mereka, mengingat pariwisata sendiri merupakan 

salah satu pilar perekonomian di Islandia. Lewat penggunaan kampanye Inspired by Iceland, 

penulis ingin mengetahui sapa saja aktor yang terlibat dan bagaimana aktor tersebut berperan 

untuk membentuk citra Iceland sebagai salah satu negara destinasi pariwisata bagi para turis. 

Sementara untuk batasan waktu sendiri, penulis disini akan memberi deskripsi tentang aktifitas 

pemerintah pada tahun 2010-2016. Tahun 2010 sendiri dipilih penulis dikarenakan pada tahun 

ini aktifitas pariwisata di Iceland turun akibat penggambaran buruk publik internasional pada 

Islandia pasca terjadinya erupsi gunung Eyjafjallajökul. Sementara, tahun 2016 dipilih menjadi 
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batasan waktu penelitian karena pada tahun ini, jumlah turis asing yang datang ke Islandia 

mencapai jumlah 1,79 juta turis dan menjadi sejarah baru dalam sejarah pariwisata di Islandia. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat 

studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini merujuk pada sumber dan data yang berasal dari 

literatur seperti buku, jurnal, koran, artikel, dokumen resmi, dan web resmi pemerintahan. 

3.4 Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis merupakan kuantitatif berupa angka 

yang dijelaskan berupa grafik dan tabel, serta merupakan kualitatif berupa hasil tulisan seperti 

jurnal ilmiah, media online, buku, majalah,  serta berita-berita yang terkait dengan topik bahasan 

yang akan diteliti untuk mendapatkan jawaban berdasarkan rumusan masalah penulis. 

3.5  Sitematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan : bab ini berisikan mengenai penjelasan gambaran umum nation branding 

dan perkembangan industri pariwisata dunia. Kemudian dilanjutkan dengan keadaan pariwisata 

di Islandia pada tahun 2010 pasca meletusnya gunung eyjafjallajöjul yang mengakibatkan citra 

Islandia sebagai destinasi yang berbahaya. Lalu, penulis disini menggambarkan sedikit mengenai 

nation branding yang dilakukan pemerintah Islandia hingga mencapai kesuksesan dengan 

mendatangkan jumlah wisatawan asing sebanyak 1,79 juta beserta dampaknya terhadap 

peningkatan sektor pariwisata di Islandia. Di akhir bab, penulis akan menjelaskan mengenai 

alasan dalam memilih penelitian tentang nation branding yang dilakukan pemerintah Islandia, 

kemudian disertakan dengan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. 
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Bab II Kerangka Pemikiran : Bab ini berisi tentang pemaparan studi terdahulu dan penjelasan 

konsep yang akan digunakan penulis yaitu Nation Brand Equity dan Nation Branding Strategy. 

Kedua konsep ini pada nantinya ini akan membantu penulis untuk mendeskripsikan fenomena 

yang dipilih. 

Bab III Metode Penelitian : Bab ini akan digunakan oleh penulis untuk menjelaskan tentang 

metode penelitian yang digunakan . Penulis menjelaskan bahwa penelitian termasuk dalam 

penelitian deskriptif dengan teknik analisa data kualitatif. Ruang lingkup penelitian penulis 

berkisar dari tahun 2010 – 2016, dimana penulis akan melihat upaya pemerintah serta aktor lain 

yang terlibat dalam upaya untuk meningkatkan sektor pariwisata Islandia melalui penggunaan 

nation branding. Penelitian ini kemudian akan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui studi kepustakaan. 

Bab IV Gambaran Umum dan Data : pada bab ini, penulis akan menjabarkan mengenai data-

data yang terkait dengan isu yang akan diangkat oleh penulis yaitu penggunaan kampanye 

Inspired by Iceland sebagai strategi nation branding pemerintah Islandia untuk meningkatkan 

pariwisata pasca erupsi gunung eyjafjalljökul yang terjadi pada tahun 2010. Di dalam bab 4 ini, 

penulis juga akan menjelaskan bagaimana awal mula dan faktor pembentuk dari nation branding 

negara Islandia. 

BAB V Hasil dan Pembahasan: Dalam bab ini, penulis akan melakukan pembahasan dengan 

menggunakan variabel-variabel yang terdapat dalam konsep nation branding strategy untuk 

menjelaskan mengenai strategi nation branding pemerintah Islandia melalui penggunaan 

kampanye Inspired by Iceland. 
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BAB VI Kesimpulan : Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan yang terdapat 

dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga akan memberikan jawaban mengenai 

fenomena yang dibahas dalam penelitian. 

 

 

 

 

 


