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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada sebuah penelitian dibutuhkan metode agar penelitian dapat dilakukan 

secara sistematis, sehingga menghasilkan penjelasan yang akurat atas masalah 

yang diteliti. Metode merupakan keseluruhan cara berpikir yang digunakan 

peneliti untuk menemukan jawaban dan penjelasan dari masalah yang diteliti. 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu
42

.  

Hal ini ditujukan untuk membantu menganalisis penelitian yang terkait 

dengan dampak promosi melalui Instagram yang dikelola Pokdarwis dalam 

pengembangan desa wisata bejalen. 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif karena penelitian strategi promosi menggunakan 

internet sebagai media promosi membutuhkan pendalaman secara personal 

dengan berbagai wawancara untuk mengetahui situasi yang sebenarnya.  
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3.2 Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek tempaat data diperoleh, sumber data 

dapat berupa orang, buku, dokumen, dan sebagainya.
43

 Sumber data yang ada 

dalam penelitian adalah : 

3.2.1 Data Primer 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Data primer dikumpulkan melalui 

penggabungan antara observasi, wawancara dan dokumentasi langsung 

pada studi kasus yang akan diteliti yaitu Kelompok Sadar Wisata 

(Pokdarwis) berjumlah 1 orang, dan ketua pokdarwis berjumlah 1 

orang. 

3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. 

Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah 

diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, 

buku, dan lain sebagainya. 

 

3.3 Profil Informan 

Informan pada penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan dalam 

memberikan informasi serta menjadi sumber informasi. Informan penelitian 

ini terdiri dari Kelompok Sadar Wisata dan remaja remaja pengunjung sebagai 
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pengguna maupun pemilik akun Instagram pada Kampung Pelangi Bejalen. 

Penulis melakukan wawancara melalui media surat elektronik kepada 

informan. Sebelum melakukan wawancara, penulis telah membuat sebuah 

panduan berupa draft wawancara. Draft wawancara tersebut dikembangkan 

menjadi beberapa pertanyaan yang ditujukan untuk membantu menjawab 

rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Data tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 

narasumber 5 orang remaja pengunjung sebagai pengguna maupun pemilik 

akun Instagram yang bernama Putik Heppi Ameliani, Linna Kurniawati, 

Illzamy al – faizy zaini, Diva Sulistyaning, Ayu Anjas. Serta 3 orang 

POKDARWIS Desa Wisata Bejalen yang bernama Andjar, Anggun, Dardiri.  

1. Andjar selaku Ketua dan Anggun dan Dardiri selaku sekretaris Kelompok 

Sadar Wisata  

a. Andjar 

Andjar selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Bejalen. 

Beliau lahir di Ambarawa, 11 Juni 1992. Lulus sebagai Sarjana 

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana, beliau aktif 

dalam beberapa organisasi masyarakat seperti menjadi ketua 

Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Bejalen.  

b. Anggun 

Anggun selaku Ketua sekretaris Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata 

Bejalen. Beliau lahir di Semarang, 1 Januari 1978. 
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c. Dardiri 

Dardiri selaku wakil ketua sekretaris Kelompok Sadar Wisata Desa 

Wisata Bejalen. Beliau lahir di Kabupaten Semarang, 1 Januari 1990. 

2. Putik Heppi Ameliani, Linna Kurniawati, Illzamy Al–faizy Zaini, Diva 

Sulistyaning dan Ayu Andjas adalah Remaja yang memiliki Instagram dan 

berkunjung memposting tentang Desa Wisata Bejalen  

Wawancara dilakukan melalui media direct message Instagram 

Putik Heppi Ameliani, Linna Kurniawati, Illzamy Al–faizy Zaini, Diva 

Sulistyaning dan Ayu Anjas, merupakan followers sekaligus pengunjung 

Desa Wisata Kampung Pelangi Bejalen. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data 

dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena 

menentukan kualitas hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang 

disebut pengumpulan data. Menurut Abdurahman teknik pengumpulan data 

adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.
44

. 

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa proses pengumpulan 

data adalah proses untuk mengumpulkan berbagai hal yang akan digunakan 

sebagai bahan penelitian: 
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A.Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan 

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan
45

. Peneliti harus mengajukan 

pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama kepada semua 

responden agar menimbulkan tanggapan yang sama sehingga tidak 

menimbulkan kesulitan pengolahan karena interpretasi yang berbeda. 

Pertanyaan-pertanyaan wawancara harus disusun dengan rapi dan ketat 

Wawancara terstruktur dirancang menjadi kuesioner, hanya 

saja bukan pertanyaan tertulis yang diajukan tetapi pertanyaan lisan 

yang dilakukan oleh seorang pewawancara yang merekam jawaban 

responden. Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti 

mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan 

memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun 

sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden.  

Pewawancara memiliki sejumlah pertanyaan yang telah disusun 

dan mengadakan wawancara atas dasar atau panduan pertanyaan 

tersebut. Ketika responden merespon atau memberikan pandangannya 

atas pertanyaan yang diajukan, pewawancara mencatat jawaban 

tersebut. Kemudian pewawancara melanjutkan pertanyaan lain yang 

sudah disusun atau disediakan. Pertanyaan yang sama kemudian akan 

ditanyakan kepada setiap orang responden dalam peristiwa yang sama.  
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Dalam penelitian ini terdapat delapan orang informan yaitu 

remaja yang memiliki Instagram dan berkunjung memosting tentang 

Desa Wisata Kampung Pelangi Bejalen yang berjumlah 5 orang, 

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berjumlah 2 orang, dan ketua 

pokdarwis berjumlah 1 orang. Keuntungan wawancara terstruktur 

adalah mampu memperoleh jawaban yang cukup berkualifikasi. 

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan 

untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh yaitu data 

tentang penggunaan instagram sebagai media promosi dalam 

pengembangan desa wisata Bejalen. 

B.Observasi Non Partisipan 

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu 

dengan pancaindra lainnya
46

. Dalam melaksanakan pengamatan ini 

sebelumnya peneliti akan mengadakan pendekatan dengan subjek 

penelitian sehingga terjadi keakraban antara peneliti dengan subjek 

penelitian.  

Penelitian ini menggunakan jenis observasi non partisipan 

dimana peneliti tidak ikut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang 

subjek lakukan, tetapi observasi dilakukan pada saat wawancara. 

Pengamatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai 
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penggunaan Instagram sebagai media promosi dalam pengembangan 

desa wisata Bejalen. 

C. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, atau 

sumber literatur lainnya. Literatur tersebut dianggap sebagai sumber 

data yang akan diolah dan dianalisis seperti banyak dilakukan oleh ahli 

sejarah, sastra, dan bahasa
47

. Teknik pengumpulan data menggunakan 

studi pustaka ini dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan 

sumber kepustakaan untuk memperoleh data bersifat teoritis. 

Disamping itu dengan menggunakan teknik studi pustaka ini peneliti 

dapat memperoleh informasi tentang teknik-teknik penelitian yang 

diharapkan, sehingga penelitian ini tidak bersifat duplikasi. Literatur 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan literatur yang 

berkaitan dengan penggunaan instagram sebagai media promosi dalam 

pengembangan desa wisata Bejalen. 

 

3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data merupakan upaya untuk menunjukan validitas 

dan reliabilitas data penelitian. Validitas merupakan tolak ukur sejauh mana 

data yang telah diperoleh secara akurat, untuk mewakili realitas yang diteliti. 
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Sedangkan relibilitas merupakan tingkat konsistensi hasil dari penggunaan 

cara pengumpulan data yang digunakan.
48

 

Teknik keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitan ini 

adalah triangulasi sumber data. Triangulasi sumber (triangulasi data) adalah 

membandingkan atau mengecek ulang derejat kepercayaan sebuah informasi 

yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.
49

 Proses triangulasi 

dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses pengumpulan dan analisis 

data, hingga peneliti merasa yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan 

informasi maupun sesuatu yang perlu dikonfirmasi kepada informan.
50

 

 

3.6 Teknik Analisis dan Interpretasi Data 

Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu 

penelitian. Data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga 

dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman “mengemukakan 

bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh”
51

. Aktivitas analisis data yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification.  
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1. Data Reduction (Reduksi Data)  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara 

kemudian data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan 

memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti.
52

 Peneliti dalam 

penelitian ini memfokuskan pada subjek penelitian dalam hal ini remaja 

yang memiliki Instagram dan berkunjung memosting tentang Desa Wisata 

Kampung Pelangi Bejalen yang berjumlah 5 orang, Kelompok Sadar 

Wisata (Pokdarwis) berjumlah 2 orang, dan ketua pokdarwis berjumlah 1 

orang, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan instagram 

sebagai media promosi dalam pengembangan desa wisata Bejalen. 

2. Data Display (Penyajian Data)  

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah data display atau 

menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori 

dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah teks yang 

bersifat naratif.
53

 Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data 

sesuai dengan sub babnya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari 

hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka 
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dikelompokkan, selain itu juga menyajikan hasil wawancara dari informan 

yaitu remaja yang memiliki Instagram dan berkunjung memosting tentang 

Desa Wisata Kampung Pelangi Bejalen yang berjumlah 5 orang, 

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berjumlah 2 orang, dan ketua 

pokdarwis berjumlah 1 orang, khususnya yang berhubungan dengan 

penggunaan instagram sebagai media promosi dalam pengembangan desa 

wisata Bejalen. 

3. Conclusion Drawing/Verification (Simpulan/Verifikasi)  

Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Simpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi 

jelas setelah diteliti.
54

 Sehingga penarikan kesimpulan ini dapat menjawab 

rumusan masalah yaitu penggunaan instagram sebagai media promosi 

dalam pengembangan desa wisata Bejalen. 
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