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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.52 

Selanjutnya peneliti menarasikan hasil penelitian secara deskriptif. 

Nawawi dan Martini mendefinisikan metode deskriptif sebagai metode yang 

melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-

fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi 

dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta 

historis tersebut.53 

Metode penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan 

tahap perencanaan komunikasi Disbudpar terhadap aktivitas Komunitas 

Denok Kenang sebagai pelaksana promosi pariwisata. Fakta-fakta yang 

ditemukan di lapangan dijadikan sebagai bahan kajian untuk menemukan 

keunggulan dan/atau kelemahan perencanaan komunikasi tersebut. Hal ini 

                                                             
52 Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 6. 
53 Nawawi, Hardini. Martini, Mimi. 1994. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Universitas 

Gadjah Mada. Hlm. 73 
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bertujuan agar peneliti dapat memberikan saran penyempurnaan dan di 

kemudian hari dapat dijadikan referensi bagi penelitian terkait. 

 

3.2. Prosedur Penelitian 

Menurut Neuman54, tahap pertama riset yaitu penyeleksian terhadap 

topik umum atau isu pokok. Dalam penelitian ini, yang diteliti adalah tahap 

perencanaan komunikasi Disbudpar terhadap aktivitas Komunitas Denok 

Kenang sebagai pelaksana promosi pariwisata. 

Tahapan kedua adalah merumuskan pertanyaan penelitian. Sesuai 

judul penelitian, pertanyaan penelitian ini meliputi dua hal, yaitu sejauh apa 

tujuan promosi sebagai efek dari komunikasi Komunitas Denok Kenang 

telah terpenuhi, dan bagaimana perencanaan komunikasi Disbudpar tersebut. 

Proses penemuan masalah ini tidak lepas dari hasil studi peneliti terhadap 

penelitian terdahulu. 

Tahapan yang dilakukan peneliti selanjutnya adalah menentukan 

metode, subjek, dan lokasi penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis 

data. Selanjutnya, peneliti terjun ke lokasi penelitian untuk mendapatkan 

data.Unit analisis penelitian merujuk pada Model Perencanaan Komunikasi 

oleh Philip Lesly. 

Peneliti menjadikan unit analisis di bawah ini sebagai pedoman dalam 

proses pengambilan data melalui wawancara, observasi, maupun 

                                                             
54 Narendra, Pitra. 2008. Metodologi Riset Komunikasi. Yogyakarta: Badan Pengkajian dan 

Pengembangan Informasi (BPPI) Wilayah IV & Pusat Kajian Media dan Budaya Populer. Hlm. 

31-33. 
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pengumpulan dokumen. Data tersebut kemudian diolah, diinterpretasikan, 

dan dituangkan dalam laporan akhir. 

Tabel 3.1 Unit Analisis 

No. Tahapan Indikator 

1 Analisis dan Riset 

 Urgensi penyelenggaraan Denok Kenang 

setiap tahun 

 Riset yang dilakukan oleh Disbudpar 

 Kajian pemasaran terkait program kerja 

Disbudpar yang telah ada sebelumnya 

2 Perumusan Kebijakan 

 Bagaimana rumusan kebijakan aktivitas 

promosi yang akan dilakukan oleh 

Komunitas Denok Kenang? 

 Tujuan adanya kebijakan 

 Kompetensi Seksi Promosi dalam 

memahami dan menjalankan tugasnya 

3 

 

 

4 

Perencanaan Program 

Pelaksanaan 

 

 

Kegiatan Komunikasi 

 Bagaimana program kerja Disbudpar yang 

ditujukan untuk aktivitas Denok Kenang? 

 Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk 

melaksanakan program kerja tersebut? 

 

 Analisis terhadap sumber, pesan, dan media 

yang digunakan untuk capai tujuan promosi 

 Siapa yang melakukan apa dan bagaimana? 

5 Umpan Balik 

 Yang dilakukan Disbudpar untuk 

mendapatkan umpan balik dari target sasaran 

program 

 Bagaimana pendapat dan hasil yang diperoleh 

Disbudpar dari aktivitas promosi Komunitas 

Denok Kenang? 

 Bagaimana Komunitas Denok Kenang 

menanggapi program kerja Disbudpar? 

 Penilaian Komunitas Denok Kenang 

terhadap aktivitas dan perannya dalam tugas 

promosi pariwisata 

6 Evaluasi 

 Kesesuaian kebijakan dengan urgensi yang 

dihadapi 

 Kesesuaian program kerja dengan kebijakan 

yang telah dibuat 

 Kelemahan dan kekuatan perencanaan 
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program dan kegiatan komunikasinya 

 Sejauh apa tujuan kebijakan tercapai? 

 Sejauh apa tercapai category need, brand 

awareness, brand attitude, brand purchase 

intention, purchase fasicilitation, positioning 

 Pentingnya peran Denok Kenang bagi 

Disbudpar 

 Kompetensi Seksi Promosi dalam 

menjalankan tugasnya 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. 

3.3.1. Data Primer 

1. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pemasaran, 

Kepala Seksi Promosi, Staf Seksi Promosi, Ketua dan Anggota Komunitas 

Denok Kenang Tahun 2017. Peneliti merekam wawancara dengan 

menggunakan aplikasi sound recorder di telepon genggam. Selain itu, 

peneliti juga menyiapkan alat tulis untuk mencatat respon nonverbal dari para 

narasumber. 

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Bidang Pemasaran 

dan Ketua Angkatan Komunitas Denok Kenang Tahun 2017 adalah 

wawancara terstruktur, yaitu peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan 

yang harus dijawab oleh narasumber. Sedangkan wawancara dengan Kepala 

dan Staf Seksi Promosi, serta Anggota Komunitas Denok Kenang Tahun 
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2017 dilakukan dengan wawancara terbuka, yaitu peneliti tidak menyiapkan 

rumusan pertanyaan terlebih dulu.55 

2. Observasi 

Selain mewawancarai narasumber, peneliti juga mengumpulkan data 

melalui pengamatan langsung pada kegiatan terkait perencanaan komunikasi 

Disubdpar terhadap aktivitas Denok Kenang. Proses pengamatan dilakukan 

dengan menjadi partisipan pasif 56 , yaitu peneliti hanya menghadiri dan 

mengikuti acara Public Roadshow Pemilihan Denok Kenang Tahun 2018. 

3. Pendokumentasian 

Dokumentasi merupakan teknik pelengkap dari wawancara dan 

observasi agar mendapatkan bukti yang lebih valid dan terpercaya. Sumber 

dokumen yang digunakan adalah gambar yang diambil oleh peneliti maupun 

gambar yang diambil dari sumber-sumber lain. Foto yang digunakan yaitu 

foto Public Roadshow, foto kegiatan Komunitas Denok Kenang di media 

sosial, dan gambar struktur organisasi Disbudpar. 

3.3.2. Data Sekunder 

Data sekunder didapatkan dari hasil studi pustaka, penelitian-penelitian 

terdahulu, LKPJ Wali Kota Semarang Tahun 2013 dan 2016, Peraturan Wali 

Kota Semarang  Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan 

Fungsi Disbudpar Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 

3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan, Calender of Event (CoE), dan rincian 

anggaran Penyelenggaraan Denok Kenang Tahun 2017. 

                                                             
55 Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Afabeta. Hlm. 

231. 
56 Ibid. Hlm. 226. 
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3.4. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Lokasi penelitian berada di Kantor Disbudpar yang berada di Gedung 

Pandanaran Lantai 8, Jalan Pemuda Nomor 175 Semarang. Lokasi penelitian 

kedua berada di Gedung Pusat Informasi Publik (PIP) Balaikota Semarang, 

Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang. Terakhir, lokasi penelitian berada di 

Gedung Antonius Unika Soegijapranata, Jalan Pawiyatan Luhur IV Nomor 1 

Semarang. 

Adapun subjek penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Pemasaran, 

Kepala Seksi Promosi, Staf Seksi Promosi, Ketua dan Anggota Komunitas 

Denok Kenang Tahun 2017. Narasumber tersebut dipilih berdasarkan 

keterkaitan mereka dengan objek penelitian, yaitu perencanaan komunikasi 

Disbudpar terhadap aktivitas Komunitas Denok Kenang sebagai pelaksana 

promosi pariwisata. 

3.5. Teknik Analisis Data 

Bogdan dalam Sugiyono menyatakan bahwa, “analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.57 Analisis 

data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang 

diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. 58  Berdasarkan 

hipotesis yang dirumuskan tersebut, selanjutnya peneliti melanjutkan 

                                                             
57 Ibid. Hlm. 244. 
58 Ibid. Hlm. 335. 
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pencarian data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan 

hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. 

Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh dianalisis 

menggunakan model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles 

dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan 

kesimpulan.59 

3.5.1. Reduksi Data (Data Reduction) 

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

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.60 Data 

yang demikian banyak akan diseleksi ulang oleh peneliti sehingga terfokus 

pada upaya menjawab pertanyaan penelitian. Misalnya peneliti mendapatkan 

terlalu banyak detil informasi mengenai kesibukan seorang Denok di luar 

komunitas dan urusan kedinasan, maka peneliti menggunakan ide pokok 

informasinya saja. 

3.5.2. Penyajian Data (Data Display) 

Data yang telah didapat dan diolah pada tahap reduksi disajikan dalam 

bentuk teks narasi, tabel dan gambar. Penyajian data selain teks narasi dapat 

dilihat pada daftar tabel, dan daftar gambar. Hal ini dipilih peneliti agar 

pembaca lebih mudah memahami dan mendapatkan gambaran yang lebih 

kuat terhadap isi pembahasan. 

 

 

                                                             
59 Ibid. Hlm. 337. 
60 Ibid. Hlm. 338. 
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3.5.3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan (Verification/Conclusion Drawing) 

Usaha memverifikasi data dilakukan peneliti dengan menanyakan 

beberapa pertanyaan yang sama pada seluruh narasumber. Pertanyaan itu 

misalnya apakah Disbudpar memiliki rapat khusus untuk membahas 

aktivitas Komunitas Denok Kenang. Jawaban dari seluruh narasumber 

senada, maka hal itu dianggap sebagai verifikasi data. 

Pada tahap terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari seluruh data 

yang telah diseleksi dan disajikan. Bagian inilah yang menjadi titik puncak 

karena pertanyaan penelitian terjawab secara utuh; apakah tujuan promosi 

pariwisata Kota Semarang telah terpenuhi melalui perencanaan komunikasi 

terhadap aktivitas Komunitas Denok Kenang, dan  bagaimanakah 

perencanaan komunikasi Disbudpar terhadap aktivitas Komunitas Denok 

Kenang. 


