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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Penentuan Lokasi Penelitian 

 Lokasi dan waktu penelitian bebas, sesuai dengan kesepakatan bersama antara peneliti 

dan narasumber. Hal ini dikarenakan penelitian cenderung lebih banyak menggunakan 

metode wawancara sehingga semampu mungkin lokasi penelitian berada di tempat yang 

nyaman, tidak begitu ramai dan bising. Di lokasi tersebut peneliti akan bertanya langsung 

mengenai pertanyaan yang ingin diajukan kepada narasumber demi kelengkapan data tugas 

akhir. 

 

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati 

problem dan mencari jawaban (Mulyana, 2010 : 145). Metode pengumpulan data adalah 

cara atau teknik bagaimana data itu bisa ditemukan, digali, dikumpulkan, dikategorikan 

dan dianalisis (Ardianto, 2011 : 61). 

Penelitian berasal dari Bahasa Inggris, research artinya pencarian kembali atau 

penyelidikan kembali untuk menjawab berbagai fenomena yang ada, dengan mencari, 

menggali dan mengkategorikan sampai pada analisis fakta dan data. Penelitian itu sendiri 

setidaknya untuk menguji teori, membantah teori dalam penelitian ilmiah atau pemecahan 

masalah dalam penelitian ilmiah yang bersifat praktis (Faisal dalam Ardianto 2011 : 3).  

Metodologi penelitian yang digunakan untuk penulisan tugas akhir yang berjudul 

“Peran Mas dan Mbak Duta Wisata Dalam Mempromosikan Kota Salatiga” ini, 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian dekriptif. 

Metode deskriptif-kualitatif sangat berguna untuk melahirkan teori-teori tentatif. 

Metode deskriptif-kualitatif mencari teori, bukan menguji teori; hypothesis-generating, 

bukan hypothesis testing; dan heuristic, bukan verifikasi. Ciri lain metode deskriptif 

kualitatif ialah metitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah (natural setting). 

Peneliti terjuan langsung ke lapangan, bertindak sebagai pengamat. Ia membuat kategori 

perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasi (instrumennya adalah 

pedoman observasi, Pen.). Ia tidak berusaha untuk memanipulasi variabel (Ardianto, 2011 

: 60). 
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Metode deskriptif-kualitatif tidak jarang melahirkan apa yang disebut Seltiiz, 

Wrightsman, dan Cook (dalam Rakhmat. 2002) sebagai penelitian yang insightmulating, 

yakni peneliti terjun ke lapangan tanpa dibebani atau diarahkan oleh teori (Ardianto, 2011 : 

60). 

Ia tidak bermaksud menguji teori  sehingga perspektifnya tidak tersaring. Ia bebas 

mengamati objeknya, menjelajah, dan menemukan wawasan-wawasan baru sepanjang 

penelitian. Hipotesis tidak datang sebelum penelitian, tetapi baru muncul dalam penelitian 

(diadaptasi dari Rakhmat, 2002: 25-26, kendati Rakhmat menyebutnya tetap metode 

deskriptif, penulis lebih cenderung menyebut metode ini adalah metode 

deskriptif-kualitatif karena dari uraian deskriptifnya, terlihat pula nuansa kualitatif walau 

peneliti tidak sepenuhnya menjadi instrumen kunci penelitian, seperti halnya dalam 

penelitian kualitatif) (Ardianto, 2011 : 60). 

Menurut Strauss dan Corbin (2013 : 4) dalam bukunya Dasar-dasar Penelitian 

Kualitatif menyebutkan penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang 

temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. 

Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat dan perilaku seseorang, 

dismaping juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal-balik. 

Penelitian kualitatif merupakan perilaku artistik. Pendekatan filosofis dan aplikasi 

metode dalam rangka penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memproduksi ilmu-ilmu 

“lunak”, seperti sosiologi, antropologi (komunikasi dan public relations, Pen.). Penelitian 

kualitatif berangkat dari ilmu-ilmu perilaku dan ilmu-ilmu sosial. Esensinya adalah sebagai 

sebuah metode pemahaman atas keunikan, dinamika, dan hakikat holistik dari kehadiran 

manusia dan interaksinya dengan lingkungan (Ardianto, 2011 : 59). 

Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu (Sabarguna, 2005 : 6-7) 

: Peneliti memaknai apa yang diteliti dengan persepsi-persepsi subyektif untuk 

menghadirkan konteks yang menjelaskan suatu fenomena ; Tujuan penelitian adalah 

mengembangkan konsep-konsep yang dapat menjelaskan makna suatu fenomena ; Tidak 

dilakukan pengujian hipotesis, karena konteks atau lingkungan sosial menentukan 

bagaimana data dikumpulkan ; Konsep pengetahuan dalam bentuk tema, motif, taksonomi 

dan generalisasi bukan operasionalisasi variabel. 

 

 

 

3.3 Unit Amatan dan Unit Analisa 

 3.3.1 Unit Amatan 
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   Unit amatan adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh data 

dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan satuan analisis (Ihalauw, 2004 : 

178). Sehingga, unit amatan dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang 

berkaitan langsung dengan Duta Wisata Kota Salatiga, yakni Duta Wisata Kota 

Salatiga Tahun 2011 – 2013 serta kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan selama 

satu periode masa jabatannya. Kemudian, Kepala Seksi Pariwisata yang tergabung 

dalam Dishubkombudpar yang merupakan mentor dari Duta Wisata Kota Salatiga, 

Ketua Pandawa (Paguyuban Duta Wisata) Kota Salatiga, Tokoh Seni Salatiga. 

Selain itu, pihak-pihak yang tergabung dalam industri pariwisata, yakni yang 

bergerak dalam usaha perhotelan, kuliner, seni batik, tempat hiburan dan jasa 

perjalanan wisata untuk mengetahui feedback atau umpan balik yang mereka 

dapatkan dari adanya sosok Duta Wisata Kota Salatiga pada usaha mereka. 

 3.3.2 Unit Analisa 

   Unit analisa adalah aras agrerasi data yang dikumpulkan untuk di analisis 

dalam rangka menjawab persoalan-persoalan penelitian (Ihalauw, 2004 : 185). 

Dalam penelitian ini unit analisanya adalah peran Mas dan Mbak Duta Wisata 

dalam mempromosikan Kota Salatiga selama satu periode masa jabatannya dan 

dampak yang dirasakan oleh Dinas Pariwisata dan beberapa tempat Industri 

Pariwisata Kota Salatiga dengan adanya peran Duta Wisata Kota Salatiga di 

pekerjaan/usaha mereka. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data 

 3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi yang terkait dengan 

penelitian. Pada penelitian kualitatif ini adalah terdiri dari metode 

wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen. 

1. Wawancara  

Interview (wawancara) merupakan alat pengumpulan data yang 

sangat penting dalam penelitian komunikasi kualitatif yang melibatkan 

manusia sebagai subjek (pelaku, aktor) sehubungan dengan realitas atau 

gejala yang dipilih untuk diteliti (Pawito, 2008 : 132). Wawancara adalah 

bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin 

memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2010 : 

180). 
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Jenis wawancara pada penelitian ini adalah wawancara mendalam, 

yaitu teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap 

muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan 

mendalam. Pada wawancara mendalam ini, pewawancara relatif tidak 

mempunyai kontrol atas respon informan. Artinya, informan bebas 

memberikan jawaban-jawaban yang lengkap, mendalam; bila perlu, tidak 

ada yang disembunyikan (Ardianto, 2011 : 178).  

Wawancara mendalam (in-depth interview) pada penelitian ini 

menggunakan pedoman wawancara (interview guide) pada umumnya 

dimaksudkan untuk kepentingan wawancara yang lebih mendalam dengan 

lebih memfokuskan pada persoalan-persoalan yang menjadi pokok dari 

minat penelitian. Pedoman wawancara tidak berisi pertanyaan mendetail, 

hanya secara garis besar tentang data yang ingin diketahui oleh peneliti 

dari informan, dan bisa berkembang lagi sesuai dengan konteks dan situasi 

wawancara (Pawito, 2008 : 133). 

Pengumpulan data dengan wawancara atau bertanya langsung pada 

penelitian ini terjadi antara peneliti dengan pihak yang berkaitan langsung 

dengan mekanisme promosi dan peran mas dan mbak duta wisata dalam 

mempromosikan Kota Salatiga.  

2. Observasi Partisipan 

   Dasar semua ilmu pengetahuan, yakni mengumpulkan data. Dalam 

observasi, kita tidak hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa, tetapi 

juga mencatat segala sesuatu atau sebanyak mungkin hal-hal yang diduga 

ada kaitannya (Ardianto, 2011 : 184). Observasi difokuskan untuk 

mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena penelitian. Fenomena ini 

mencakup interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi diantara subjek 

yang diteliti sehingga metode ini memiliki keunggulan, yakni mempunyai 

dua bentuk data : interaksi dan percakapan (Ardianto, 2011 : 180). 

Sehingga, dapat terlihat perilaku verbal dan non verbal dari orang-orang 

yang diamati. 

Pada penelitian ini peneliti pernah menjadi observasi partisipan, 

yakni sebelumnya pada tahun 2013 tepatnya bulan Oktober menjadi salah 

satu finalis Duta Wisata Kota Salatiga, sehingga banyak hal yang peneliti 

ketahui mengenai proses pemilihan duta wisata itu sendiri, khususnya di 

Kota Salatiga. Dengan observasi partisipan, peneliti lebih memungkinkan 

mengamati kehidupan individu atau kelompok dalam situasi riil, di mana 

terdapat setting yang riil tanpa dikontrol atau diatur secara sistematis. Pada 
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dasarnya, di sini peneliti mempunyai dua peran, yaitu sebagai partisipan 

dan sebagai peneliti (observer) (Ardianto, 2011 : 180). 

3. Dokumen 

Pengamatan berperan serta dan wawancara mendalam dapat pula 

dilengkapi dengan analisis dokumen sepeti otobiografi, memoar, catatan 

harian, surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita koran, artikel 

majalah, brosur, buletin dan foto-foto (Mulyana, 2010 : 195). Peneliti akan 

melihat Peran Mas dan Mbak Duta Wisata Kota Salatiga dari data yang 

terdapat di Dinas Pariwisata yang berupa berita koran, artikel, brosur, buku 

dan foto-foto. Brosur dan buku mengenai duta wisata hanya dicetak dalam 

kurun waktu tertentu dan diberikan pada saat promosi dan pameran.  

 

 3.4.2 Jenis Data yang akan diteliti 

3.4.2.1 Data Primer 

Sugiyono (2010 : 137) menyatakan bahwa sumber primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada 

penelitian ini data primer diperoleh peneliti melalui cara wawancara dan 

observasi. 

3.4.2.2 Data Sekunder 

  Data sekunder menurut Sugiyono (2010 : 137) adalah sumber data 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 

lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder pada penelitian ini 

adalah dokumen, brosur dan buku dari Dinas Pariwisata Kota Salatiga yang 

berisikan informasi mengenai duta wisata Kota Salatiga. 

 

3.5 Sumber Informasi 

 Sumber informasi utama pada penelitian tugas akhir ini adalah Mas/Mbak Duta 

Wisata Tingkat Kota Salatiga Periode Tahun 2011-2013, yang memiliki predikat juara 1 

pada periodenya. Peneliti akan mengambil satu subjek di setiap periode, yaitu 

Mas/Mbaknya saja untuk diwawancarai, karena pada esensinya Mas dan Mbak Duta 

Wisata Tingkat Kota Salatiga memiliki tugas yang sama selama masa jabatan/baktinya. 

Informan utama lainnya adalah Kepala Seksi Dinas Pariwisata Kota Salatiga, yang 

tergabung dalam DISHUBKOMBUDPAR (Dinas Perhubungan,Komunikasi Budaya dan 
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Pariwisata) yang membawahi Duta Wisata sendiri sekaligus menjadi pembina dan mentor 

anak-anak Duta Wisata di Kota Salatiga. Kemudian, Ketua Paguyuban Duta Wisata 

(PANDAWA) yang merupakan wadah berkumpulnya anak-anak Duta Wisata dalam 

mengembangkan kreatifitasnya dan pengabdiannya melalui pogram dan kegiatan yang 

berhubungan dengan dunia duta wisata sendiri. 

 Informan pendukung yang tidak kalah penting adalah Tokoh Seni Salatiga yang sudah 

lama berkecimpung di dunia seni dan budaya dan secara langsung berkaitan dengan Duta 

Wisata Kota Salatiga. Kemudian, para pelaku usaha yang bergerak di bidang tempat 

hiburan/wisata, akomodasi, seni batik, kuliner dan usaha perjalanan, dimana pihak-pihak 

ini berkaitan dengan Duta Wisata Kota Salatiga, sebab nantinya seorang Duta Wisata dapat 

menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tersebut dalam menjalankan perannya, yaitu 

mempromosikan Kota Salatiga ke khalayak umum yang tentunya menyertakan 

pihak-pihak ini dalam materi promosi.  

 

3.6 Teknik Analisa Data 

 Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip 

wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk 

meningkatkan pemahaman mengenai materi tersebut dan memungkinkan untuk 

menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain (Ardianto, 2011 : 220). Menurut 

Nasution (dalam Ardianto, 2011 : 216) analisis data dalam penelitian kualitatif harus 

dimulai sejak awal, sehingga data yang diperoleh dalam lapangan harus segera dituangkan 

dalam bentuk tulisan dan dianalisis.  

Teknik Analisa Miles dan Huberman adalah teknik analisa data yang dipilih oleh 

peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir. Miles dan Huberman (1994) menawarkan suatu 

teknik analisis yang lazim disebut dengan interactive model. Teknik analisis ini pada 

dasarnya terdiri dari tiga komponen : reduksi data (data reduction), penyajian data (data 

display), dan penarikan serta pengujian kesimpulan (drawing and verifying conclusions) 

(Punch dalam Pawito 2008 : 104) 
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Gambar 1. Analisis data Model Interaktif dari Miles dan Huberman (1994 : 12)  

(dalam Pawito, 2008 : 105) 

 

 Langkah-langkah reduksi data yang pertama adalah melibatkan langkah-langkah 

editing, pengelompokan dan meringkas data. Tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode 

dan catatan-catatan (memo) mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan 

aktivitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, 

kelompok-kelompok, dan pola-pola data. Kemudian, pada tahap terakhir dari reduksi data, 

peneliti menyusun rancangan konsep-konsep (mengupayakan konseptualisasi) serta 

penjelasan-penjelasan berkenan dengan tema, pola atau kelompok-kelompok data 

bersangkutan. Dalam komponen reduksi data ini peneliti dapat melihat mana data yang 

relevan dan tidak, serta data yang perlu di analisis atau tidak (Pawito, 2008 : 104-105). 

Komponen kedua analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yakni penyajian data 

(data display) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin 

(kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang 

dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif 

biasanya terdapat beragam perspektif yang bertumpuk. Dalam hubungan ini, data yang 

tersaji berupa kelompok-kelompok atau gugusan-gugusan yang kemudian saling dikaitkan 

sesuai dengan kerangka teori yang digunakan (Pawito, 2008 : 106). 

Komponen terakhir adalah penarikan dan pengujian kesimpulan, peneliti pada 

dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola 

data yang ada dan atau kecenderungan dari display data yang telah dibuat. Walaupun ada 

kalanya kesimpulan terlihat di awal, peneliti harus menyelesaikan analisis seluruh data 

yang ada. Peneliti harus mengkonfirmasi, mempertajam, atau mungkin merevisi 

kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai pada kesimpulan final berupa 

proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti (Pawito, 2008 : 106) 

Teknik analisa data yang dilakukan peneliti mengacu dengan teori Miles dan 

Huberman adalah dengan mengumpulkan semua rekaman verbatim hasil wawancara 

dengan narasumber yang merupakan data primer, kemudian peneliti membuat log book 

yang merupakan ketikan percakapan dari hasil rekaman verbatim. Kemudian, peneliti 

Penarikan/pengujian 

kesimpulan 

Reduksi data 



 

 52 

mencoba untuk membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang 

ada dalam data ; mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang 

berasal dari data dan menuliskan “model” yang ditemukan (Bungin, 2010 : 145). Hal itu 

dilakukan dengan mencocokkan jawaban narasumber dengan pertanyaan dan 

membandingkan dengan jawaban narasumber lainnya. 

Selain teknik analisa Miles dan Huberman, peneliti menggunakan metode 

triangulasi untuk analisis data. Triangulasi merupakan suatu pendekatan terhadap 

pengumpulan data, dengan mengumpulkan bukti secara seksama dari berbagai sumber 

yang berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri, dan seringkali juga dengan alat yang 

berbeda-beda (contoh : membandingkan kesaksian lisan dengan catatan tertulis), atau 

mengacu pada perspektif teoritis yang berbeda (Sabarguna, 2005 : 27). 

Tujuan Triangulasi adalah mengecek kebenaran data tertentu dengan 

membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase 

penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan, dan dengan menggunakan metode yang 

berlainan (Ardianto, 2011 : 197). 

Triangulasi dapat juga dilakukan dengan membandingkan antara hasil dua peneliti 

atau lebih, serta dengan menggunakan teknik yang berbeda, misalnya observasi, 

wawancara dan dokumen (Ardianto, 2011 : 197). 

 Beberapa tahapan triangulasi : (Sabarguna, 2005 : 65) 

Definisi triangulasi adalah mencocokkan (Cross Check) antara hasil wawancara, atau 

observasi dengan bukti dokumen, atau pendapat yang lain.  

Uraian dari proses triangulasi adalah menentukan hal yang perlu dilakukan triangulasi 

kemudian melakukan cross check antara hasil wawancara, tema dengan dokumentasi 

atau pendapat lain. 

Pedoman yang digunakan dalam triangulasi adalah menggunakan pertanyaan penelitian, 

tujuan atau masalah yang perlu ditriangulasi kemudian cross check dengan hal yang 

relevan. Contohnya, saat pegawai A, B, C, rajin masuk kerja, maka cross check dengan 

absensi dan tanggapan temannya. 

Mengacu pada analisis data menggunakan metose triangulasi, peneliti 

menggabungkan data sekunder, yakni buku dan brosur mengenai Duta Wisata Kota 

Salatiga sebagai data pembanding dan pendukung dari data primer yang berupa wawancara 

dan observasi. Peneliti kemudian berusaha mencocokkan kedua jenis data dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang dibuat peneliti. Diharapkan dari kedua jenis data ini peneliti 

dapat memberikan makna (making sense of) terhadap data, menafsirkan (interpreting), atau 

mentransformasikan (transforming) data ke dalam bentuk-bentuk narasi yang kemudian 
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mengarah pada temuan yang bernuansakan proposisi-proposisi ilmiah (thesis) yang 

akhirnya sampai pada kesimpulan-kesimpulan final (Pawito, 2008 : 101).  

 


