
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk

membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Dalam pengertian lain

bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar

ilmiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti

yang tertarik secara ilmiah. Jenis definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian

kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah dan dilakukan oleh orang

yang mempunyai perhatian ilmiah.

Penelitian difokuskan pada suatu kegiatan dalam suatu unit tertentu. Kegiatan

tersebut dapat dibentuk program, proses ataupun hasil kerja, sedangkan unit dapat

berupa tempat, ataupun lembaga. Penelitian ini dapat menilai manfaat atau kegunaan,

sumbangan dan kelayakan dari suatu kegiatan dalam satu unit. Pelaksanaan penelitian

evaluatif membutuhkan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa praktis sesuai

dengan situasi yang diteliti, tetapi juga fokus pada segi-segi yang berarti bagi para

penentu kebijakan.Dalam konteks ini penulis mencoba menjelaskan analisis city

branding “Shining Batu” dengan studi kasus Kota Wisata Batu.



3.2 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data

yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan

demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data (naskah wawancara,

catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi

lainnya) untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Pada penulisan

laporan ini peneliti akan menganalisis data yang akan sangat kaya tersebut dan sejauh

mungkin dalam bentuk aslinya. Mengingat penelitian ini bersifat mendeskripsikan

kendala-kendala yang ditemukan dalam analisis city branding “Shining Batu”

dengan studi kasus Kota Wisata Batu.

3.3 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Kota Batu, dengan pertimbangan bahwa kota

tersebut memiliki potensi pariwisata yang besar dalam upaya mendukung

pembangunan daerah.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian kualitatif deskriptif pada dasarnya sudah dirumuskan

sejak studi itu dirancang dan merupakan satu unsur studi yang penting. Fokus atau

bagian dari masalah penelitian, sudah cukup jelas untuk mengarahkan pelaksanaan

suatu pengamatan. Suatu penelitian tidak dimulai dari suatu yang vakum atau kosong.

Implikasinya peneliti seharusnya membatasi masalah studinya yang bertumpu pada

fokus. Dengan fokus, peneliti akan diketahui data yang perlu dikumpulkan dan yang



tidak perlu dikumpulkan. Di dalam penelitian ini berfokus pada analisis city

branding “Shining Batu” dengan studi kasus Kota Wisata Batu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggali informasi atau

data sebanyak-banyaknya dari informan1. Wawancara adalah percakapan dengan

maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut2. Peneliti mengumpulkan data

primer dengan memilih untuk mewawancarai orang-orang yang memiliki

kepabilitas dan terlibat langsung di dalam analisis city branding “Shining Batu”

dengan studi kasus Kota Wisata Batu.

2. Dokumentasi (review dokumen).

Data dokumenter merupakan data peneliti yang memuat informasi mengenai

suatu subyek dan obyek atau kejadian masa lalu yang dikumpulkan, dicatat, dan

disusun dalam arsip. Dokumen yang didapat dalam penelitian ini berupa arsip-

arsip seperti profil Kota Batu, foto, transkrip wawancara, data Badan Pusat

Statistik Pemerintah Kota Batu. Teknik ini mengumpulkan data sekunder yang

1Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif . Malang: UMM Press
2Moleong, Lexy J. 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset,
Bandung



mendukung wawancara.Peneliti mengumpulkan beberapa dokumentasi yang ada

pada saat penelitian dilakukan.

3. Observasi.

Observasi adalah teknik pengamatan dengan kelebihan yakni observer bisa

mencatat langsung, tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Dengan

observasi, menurut Dargie, kita dapat mencatat kejadian “sebagaimana adanya”.

Dan ini bisa menjadi sumber yang kaya data dengan dukungan data lain yang

diperoleh dari wawancara, dokumen dan statistik. Peneliti mengumpulkan data

dengan mencari tahu langsung informasi ke tempat penelitian, dengan

mengeksplorasi pikiran informan, mencatat, menambahkan infromasi dari

sumber lain berupa potongan berita di media sosial dan mengamati sehingga

dapat diketahui analisis city branding “Shining Batu” dengan studi kasus Kota

Wisata Batu.

3.6 Teknik Pemilihan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan secara purposive

pada pemilihan informan kunci, yakni secara teknis pengambilan infomasi

sumber data dengan pertimbangan tertentu. Peneliti memilih informan kunci

dengan beberapa kriteria, antara lain yakni mereka yang memiliki kontribitas,

dan mereka yang mengetahui dan terlibat langsung dalam memaksimalkan

analisis city branding “Shining Batu” dengan studi kasus Kota Wisata Batu.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini dapat disajikan pada tabel

3.1.



Tabel 3.1
Informan Penelitian

No. Nama Jabatan
1 Ibu Catharina Diana Staff Bidang Promosi Dinas

Pariwisata Kota Batu
2 Bapak Saiful Staff Bidang Pengembangan Dinas

Pariwisata Kota Batu
3 Bapak Mustakim Staff Bidang SDM Dinas Pariwisata

Kota Batu
4 Bapak Winarto Staff Dinas Kebudayaan Kota Batu

(Budayawan/ Masyarakat)
5 Bapak Munsif

Fanani
Staff Bappeda

6 Bapak Marwan Staff Bidang Program Perencanaan
dan Anggaran Dinas Pendidikan
Kota Batu

7 Bapak Abdul Staff Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kota Batu

8 Ibu Agustin Staff Diskoperindag
9 Bapak Rudy Wisatawan

10 Bapak Dino Afriano Masyarakat
Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti, 2017

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan

data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu3.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu

metode yang menggunakan sudut pandang peneliti sebagai alat analisis

utama.Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan

hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti

tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

3Miles, Mathew B., Michael Huberman, dan Johnny Saldana. (2014)  Qualitative Data Analysis Third
Edition London, Sage Publication Ltd



Adapun untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan

berupaya mencari makna dari berbagai aspek yang ditemui dengan mengkaji

pendapat, pemikiran, persepsi dan interpretasi dari pihak-pihak yang dianggap

kompeten terhadap masalah penelitian.Analisis data dilakukan secara induktif

(bottom up), dan penularannya didasarkan pada data yang cenderung bersifat verbal

(merupakan kata-kata).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis telah mulai

sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Langkah yang dilakukan

sebelum di lapangan ialah analisis dilakukan terhadap data hasil pendahuluan, atau

data primer, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun

demikian, fokus peelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah

peneliti masuk dan selama di lapangan. Analisis data yang digunakan selanjutnya

ialah analisis selama di lapangan. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas yang meliputi:

1. Pengumpulan Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data

berlangsung. Pada tahap pertama, peneliti mengumpulkan data yang telah

ditentukan sejak awal yang melibatkan aktor, aktifitas dan terjadinya fenomena.

2. Kondensasi Data



Kondensasi data, diartikan proses pemilihan, penyederhanaan dan transparansi

data yang di dapat dari lokasi penelitian, kondensasi data ini dapat dilakukan

sebelum mendapatkan keseluruhan dari semua data yang dicari dan kondensasi

ini dilakukan terus menerus. Kondensasi data dilakukan dengan cara

menjabarkan data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian

secara lengkap dan terperinci. Laporan lapangan disederhanakan dan dipilih hal-

hal yang penting atau pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian

dicari polanya. Hal ini dilakukan secara terus menerus hingga penelitian selesai.

3. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian Data adalah susunan data yang terorganisasi dan dalam sebuah pola

yang mudah dipahami sehinggamemungkinkan pencarian kesimpulan dan

pengambilan tindakan dalam penelitian kualitatif. Penyajian data bisa dilakukan

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion drawing/ verification)

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi

kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab

rumusan masalah yang telah dirumuskan diawal tapi juga tidak, karena masalah

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara sehingga

peneliti dapat menemukan perkembangan ditempat penelitian. Beberapa cara

yang dapat dilakukan adalah dengan mencatat pola dan tema yang sama,

mengelompokkan, dan mencari kasus yang berbeda, khas atau menyimpang dari

kebiasaan masyarakat.



Gambar 3.1
Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014:33)

3.8.Teknis Keabsahan Data

Penelitian ini memerlukan teknik pemeriksaan untuk menetapkan keabsahan

data. Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding terhaap data itu membedakan empat macam

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber,

metode, penyidik, dan teori4. Dalam penelitian ini teknis keabsahan menggunakan

triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan

suatu informasi yang diperoleh dengan beberapa cara, yakni membandingkan data

hasil pengamatan dengan data hasil wawancara/ membandingkan hasil wawancara

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

4Moleong, Lexy J. 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset,
Bandung
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