
BAB 3  

METODE PENELITIAN 

3.1 JENIS PENELITIAN 

 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemaparan 

mendalam terhadap suatu fenomena. Dalam penelitian deskriptif peneliti berupaya 

menjelaskan mengenai fenomena yang diteliti baik keadaan ataupun gejala secara 

komprehensif. Dimana peneliti memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada 

pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual. Selanjutnya, dalam 

penelitian deskriptif peneliti berusaha menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang 

di analisa sebagaimana adanya dengan interpretasi rasional.  

 Pendekatan kualitatif menurut Strauss dan Corbin merupakan jenis penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan 

prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).1 Dimana 

jenis pendekatan kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang 

kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, 

sebab-akibat fenomena sosial dan lain-lain. Jenis pendekatan penelitian kualitatif 

merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana 

peneliti adalah instumen kunci yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan terhadap 
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obyek yang diamati. Jenis penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan realitas yang 

kompleks dan memperoleh pemahaman makna dari fenomena yang diteliti. Fenomena 

yang akan diteliti adalah strategi nation branding Selandia Baru pada program “100% 

Middle-earth, 100%Pure New Zealand” periode tahun 2012-2015. 

3.2 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

 Ruang lingkup dalam penelitian ini, akan difokuskan pada upaya-upaya dari 

Selandia Baru dalam tulisan ini adalah pemerintah Selandia Baru untuk meningkatkan 

citra suatu negara atau biasa disebut nation branding. Penulis akan menitik beratkan dan 

memfokuskan penelitian ini pada tahun 2012 hingga tahun 2015 yang mana di tahun 2012 

merupakan tahun di mana upaya nation branding Selandia Baru “100% Pure New 

Zealand”, memperbarui nama program nation branding mereka menjadi “100% Middle-

earth, 100% Pure New Zealand”. Mengakhiri penelitian penulis pada tahun 2015, 

dikarenakan pada tahun tersebut program tersebut telah berakhir. Namun dalam periode 

2012-2015 saat program “100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand” berjalan 

merupakan periode pertumbuhan sektor pariwisata tertinggi Selandia Baru. 

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

  Adapun metode penelitian yang penulis pergunakan dalam rangka untuk 

penyusunan penelitian ini meliputi dua cara, yaitu :  

1. Penelitian studi kepustakaan baik melalui buku, jurnal, artikel, dokumen pemerintah, 

serta berita-berita yang ada maupun sumber-sumber lain yang memiliki hubungan dengan 

masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.  



2. Penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian dari 

pengadaan pertanyaan-pertanyaan secara langsung terhadap obyek penelitian seperti 

akademisi hubungan internasional dan aktor yang turut terlibat dalam upaya nation 

branding tersebut. 

3.4 TEKNIK ANALISA DATA 

 Teknik analisa data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisa data kualitatif, berupa analisa dalam bentuk literatur seperti, buku, laporan, jurnal, 

dokumen pemerintah dan artikel berita yang berkaitan dengan isu yang penulis angkat 

dalam penelitian ini yaitu, pelaksanaan strategi nation branding Selandia Baru melalui 

100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand pada tahun 2012-2015. Setelah 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan, maka proses selanjutnya adalah mengolah data 

sehingga membentuk sebuah kesimpulan baru. 

3.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

 Dalam penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi enam bab utama. Latar belakang 

mengenai isu yang diangkat oleh penulis adalah menjelaskan apa saja keberhasilan upaya 

nation branding Selandia Baru melalui “100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand” 

yang terlihat di tahun 2012 hingga tahun 2015. 

 Bab I menjelaskan tentang garis besar penelitian yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang 

dilakukan. 



  Bab II memuat kerangka pemikiran dari penelitian meliputi studi terdahulu, kajian 

teoritis, definisi konseptual, operasionalisasi konsep terhadap isu, serta alur 

pemikiran. 

  Bab III berisi tentang metodelogi penelitian yang dilakukan dalam penelitian dan 

pengkajian masalah. Penelitian dan pengkajian masalah tersebut antara lain jenis 

penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan 

data, dan sistematika penulisan. 

 Bab IV pembahasan, pada bab ini penulis akan mengemukakan data-data yang 

terkait dengan judul yang diangkat oleh penulis yaitu pelaksanaan strategi nation 

branding Selandia Baru melalui 100% Middle-earth, 100% Pure New Zealand pada 

tahun 2012-2015. Bagaimana awal mula dari nation branding negara tersebut, juga 

apa saja faktor pembentuk dari nation branding negara tersebut. 

 Bab V pembahasan, dalam bab ini penulis akan melakukan pembahasan dan 

mengemukakan data-data yang dibutuhkan untuk menjelaskan konsep yang 

digunakan oleh penulis yaitu konsep nation branding strategy. 

 Bab VI penutup, dalam bab ini akan berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran mengenai penelitian lebih lanjut yang akan direkomendasikan oleh penulis dari 

hasil penelitian ini. 

 


