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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-

fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. 

Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, 

kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. 

Definisi Penelitian deskriptif yang digunakan menggunakan data kualitatif yang 

berfokus pada peristiwa yang secara natural terjadi di lokasi (Miles et al., 2014).  

 Variabel yang diangkat dalam penelitian kali ini adalah pengembangan 

produk berdasarkan konsep urban tourism yang digunakan untuk mengukur 

kesesuaian arah pengembangan yang diimplementasikan di kawasan Jalan Raya 

Cikini, Jakarta Pusat.   

 

B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

 Partisipan yang akan menjadi narasumber penelitian ini adalah pihak Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta bidang Pemasaran dan Atraksi 

dan akan mengambil lokasi di Jalan Raya Cikini Jakarta Pusat.   

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah wawancara narasumber, studi literatur, serta observasi lapangan.  
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1. Wawancara  

 Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti akan dilaksanakan dengan 

wawancara langsung maupun online menyesuaikan dengan kondisi dan waktu 

dari narasumber peneliti. Narasumber penelitian kali ini adalah pihak Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bidang Pemasaran dan Atraksi beserta 

stakeholder terkait yang berkontribusi dalam pengembangan kawasan Jalan 

Raya Cikini, Jakarta Pusat.  

2. Studi Literatur 

Studi literatur yang digunakan oleh peneliti yaitu bersumber dari hasil 

literatur beserta data tertulis yang telah diperoleh oleh peneliti selama masa 

penelitian.  

3. Observasi 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengunjungi 

lokus penelitian yang diangkat bertujuan untuk memperoleh data aktual 

berserta informasi yang lebih lengkap mengenai pengembangan produk yang 

ada pada kawasan Jalan Raya Cikini, Jakarta Pusat. 

 

D. Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 3 proses 

atau tahapan yang digunakan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan suatu 

kesimpulan dari penelitian tersebut (Miles & Huberman dalam Saleh, 2017).  

 

E. Rencana Pengujian Keabsahan Data 

 Dalam penelitian ini intuk pengujian keabsahan data dilakukan untuk 

memastikan data yang diperolah dapat dipertanggungjawakan dan kredibel. Rencana 
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pengujian keabsahan data yang peneliti gunakan yaitu teknik triangulasi, merujuk 

pada pendapat Sugiono, (2009) triangulasi merupakan teknik memeriksa data dari 

sumber yang berbeda dari waktu ke waktu dan dengan teknik yang berbeda, Dalam 

penelitian ini, tirangulasi data dilakukan dalam bentuk triangulasi sumber, teknik dan 

triangulasi Waktu. Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kreedibilitas dengan 

cara mengecak data yang telah diperolah melalui beberapa sumber, selanjutnya 

triangulasi teknik dilakukan untuk mengecak sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda seperti melakukan observasidan studi dokumentasi, lalu teknik triangulasi 

waktu akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. 


