
BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu proses ilmiah guna mendapatkan data 

dan informasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Berdasarkan tujuannya, 

penelitian dapat diklasifikasi menjadi tiga jenis, yaitu penelitian dasar, penelitian 

terapan dan penelitian pengembangan. Penelitian dasar tidak memperhatikan 

kegunaan yang bersifat praktis tetapi bertujuan untuk mengembangkan suatu teori, 

sedangkan penelitian terapan dilakukan untuk mencari solusi dari permasalahan 

praktis serta pengembangan dari ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian 

dasar. (Sugiyono 2011). 

Rancangan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu 

penelitian terapan. Penelitian terapan bertujuan untuk memecahkan permasalahan 

praktis yang muncul dalam suatu kondisi. Penulis memilih metode penelitian 

terapan dikarenakan keunggulannya yaitu mampu memecahkan solusi secara 

praktis dan juga dapat memantau dampaknya terhadap operasional secara 

langsung. Penelitian terapan digunakan dengan keterlibatan secara langsung pada 

objek wisata budaya di Kota Batam untuk meneliti keadaan dan permasalahan 

yang sedang dihadapi oleh objek wisata tersebut. Selanjutnya, penelitian ini 

bermaksud memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dan diharapkan 

agar luaran penelitian ini dapat berguna dan meningkatkan wisatawan ke objek 

wisata budaya di Kota Batam.  

4.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana proses pengumpulan 

data, sumber pengumpulan data dalam penelitian, serta alat apa saja yang 

digunakan dalam penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penulisan laporan penelitian ini adalah sebabagi berikut: 
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4.2.1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang 

ditelili (Sukmadinata 2011). Observasi dilakukan secara sistematis dan 

terarah pada suatu tujuan tertentu dengan cara melakukan pengamatan dan 

pencatatan terhadap setiap fenomena yang ada dalam suatu kelompok 

tertentu. Melalui observasi, penulis mengamati keadaan dan kegiataan 

yang sedang berlangsung di objek wisata budaya Kota Batam dengan 

memiliki tujuan untuk mengetahui kondisi saat ini dan fenomena yang 

sedang terjadi pada objek wisata tersebut. Setelah melakukan observasi, 

penulis mendapatkan informasi mengenai keadaan objek wisata budaya 

Kota Batam dan potensi wisata yang dapat menarik minat wisatawan. 

Melalui informasi tersebut, penulis dapat mengimplementasikan 

pemasaran digital pada objek wisata budaya Kota Batam. 

4.2.2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

secara berhadapan langsung, melakukan percakapan antarindividu maupun 

antara individu dengan kelompok (Ratna 2010). Wawancara dilakukan 

dengan tatap muka oleh penanya dan responden dengan menggunakan 

sebuah panduan wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang ingin 

ditanyakan kepada responden. Dalam teknik pengumpulan data ini penulis 

melakukan wawancara dengan pengelola objek wisata budaya di Kota 

Batam untuk mengetahui sejarah, fasilitas, dan atraksi wisata di objek 

wisata tersebut. Beberapa pertanyaan yang penulis ajukan kepada 

pengelola objek wisata dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut. 
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Tabel 4.1 

Daftar Pertanyaan 

No Objek Wisata Pertanyaan 

1 Rumah Limas 

Potong 

Bagaimanakah sejarah rumah ini? 

Bagian apa saja yang terdapat di dalam rumah ini? 

Apa fungsi dari rumah ini? 

Pada jam berapa rumah ini dapat dikunjungi oleh 

wisatawan? 

Sistem pemasaran apa yang telah digunakan dalam 

memasarkan rumah ini? 

2 Pantai Bale-Bale Pada tahun berapa pantai ini diresmikan? 

Apa makna dari nama Pantai Bale-Bale? 

Atraksi wisata apa saja yang terdapat di pantai ini? 

Apa saja fasilitas yang terdapat di pantai ini? 

Apakah pantai ini banyak dikunjungi oleh wisatawan 

mancanegara? 

Sistem pemasaran apa yang telah digunakan dalam 

memasarkan pantai ini? 

3 Kampung Terih Pada tahun berapa objek wisata ini diresmikan? 

Mengapa diberi nama Kampung Terih? 

Atraksi wisata apa saja yang terdapat di Kampung 

Terih? 

Apa saja fasilitas yang terdapat di sini? 

Apakah saat ini terdapat fasilitas/atraksi wisata yang 

sedang dibangun? 

Apakah Kampung Terih banyak dikunjungi oleh 

wisatawan mancanegara? 

Sistem pemasaran apa yang telah digunakan dalam 

memasarkan kampung ini? 
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No Objek Wisata Pertanyaan 

4 Makam Nong Isa Bagaimanakah sejarah makam nong isa? 

Mengapa terdapat kain kuning di atas makam? 

Siapa saja yang dimakamkan di sini? 

5 Masjid Cheng Ho Bagaimanakah sejarah masjid ini? 

Mengapa atap masjid ini dibuat menyerupai pagoda? 

Jika masjid pada umumnya bewarna putih, mengapa 

masjid ini berwarna merah? 

Kapan masjid ini diresmikan menjadi tempat objek 

wisata? 

Apakah banyak wisatawan yang sering berkunjung 

ke sini? 

6 Maha Vihara Duta 

Maitreya 

Bagaimanakah sejarah Vihara Duta Maitreya? 

Apakah patung-patung yang ada di sini memiliki 

makna tersendiri bagi umat budha? 

Apa saja bagian-bagian graha yang ada di vihara ini? 

Dan apa fungsi dari setiap graha? 

 

7 

 

Paroki Santo Petrus 

Batam 

Bagaimanakah sejarah dari paroki Parish of Saint 

Peter Catholic Church? 

Apa fungsi dari gua yang ada di paroki ini? 

Apakah banyak wisatawan yang sering berkunjung 

ke sini? 

8 Pura Agung 

Amerta Bhuana 

Bagaimanakah sejarah dari pura ini? 

Apa saja bagian yang terdapat di dalam pura ini? 

Apa saja kegiatan rutin yang dilakukan di pura ini? 

Pada hari apa dan jam berapakah pura ini dapat 

dikunjungi oleh wisatawan? 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019.  
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4.3. Proses Perancangan 

Observasi dan wawancara yang penulis lakukan dalam kerja praktek ini 

menghasilkan banyak informasi penting mengenai objek wisata budaya di Kota 

Batam, seperti kondisi objek wisata, jam operasional, serta kendala dan 

permasalahan yang sedang dihadapi dan perlu segera diatasi demi kemajuan objek 

wisata budaya di Kota Batam. Informasi yang penulis peroleh tersebut kemudian 

menjadi dasar dan kerangka aucan dalam perancangan luaran proyek ini. 

Fokus dari penelitian ini adalah untuk membuat suatu sistem pemasaran 

digital pada objek wisata budaya di Kota Batam agar dapat membantu objek 

wisata tersebut lebih dikenali oleh banyak orang dan membantu para pembaca 

agar lebih mengetahui informasi mengenai objek wisata budaya di Kota Batam. 

Adapun proses perancangan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Proses Perancangan Sistem Pemasaran Digital, sumber: Dokumentasi 

Penulis, 2019. 

a. Mencari daftar objek wisata budaya di Kota Batam melalui google. 

Proses pertama yaitu pencarian daftar objek wisata budaya di Kota Batam. 

Melalui google penulis menemukan beberapa daftar objek wisata budaya 

di Kota Batam yang memungkinkan untuk menjadi objek penelitian 

penulis. 
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b. Melakukan observasi setelah mendapatkan data objek wisata budaya di 

Kota Batam untuk mengamati kondisi langsung objek wisata tersebut. 

Setelah mendapatkan daftar objek wisata yang akan diteliti, penulis 

bersama tim melakukan observasi ke beberapa objek wisata yang ada 

untuk mengamati kondisi langsung dari objek wisata tersebut untuk 

melakukan pemilihan objek wisata mana saja yang akan penulis jadikan 

objek penelitian. 

c. Membuat jadwal observasi untuk mengunjungi objek wisata tersebut. 

Setelah mendapatkan data mengenai objek wisata tersebut penulis 

membuat jadwal untuk melakukan observasi kembali. Hal ini dilakukan 

untuk melakukan pengamatan lebih detail sekaligu melakukan wawancara 

kepada pengelola objek wisata. 

d. Membuat mapping artikel untuk membagi tugas dalam pembuatan artikel 

dari setiap objek wisata budaya di Kota Batam. 

Selain membuat jadwal observasi, penulis juga membuat mapping artikel 

di mana hal ini menjadi acuan penulis untuk membuat daftar pertanyaan 

wawancara yang akan diajukan kepada pengelola objek wisata budaya di 

Kota Batam. 

e. Melakukan observasi kedua sekaligus wawancara kepada pihak pengelola 

objek wisata budaya di Kota Batam. 

Selanjutnya penulis melakukan observasi kembali dan wawancara kepada 

pihak pengelola objek wisata. Observasi dilakukan sebanyak sebelas kali 

pada sebelas objek wisata budaya di Kota Batam. Dengan melakukan 

observasi dan wawancara, penulis memahami kondisi saat ini dan kendala 

yang ada pada objek wisata tersebut. 

f. Merancang sistem yang akan digunakan dalam pemasaran digital pada 

objek wisata budaya di Kota Batam. 

Setelah mendapatkan informasi mengenai objek wisata budaya di Kota 

Batam, penulis menemukan adanya kendala berupa kurangnya pemasaran 

pada objek wisata tersebut. Oleh karena itu, penulis merancang sistem 

pemasaran digital pada objek wisata budaya di Kota Batam. 
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g. Mengimplementasikan hasil dari rancangan sistem yang telah di buat pada 

objek wisata budaya di Kota Batam. 

Selanjutnya, pengimplementasian terhadap rancangan sistem yang telah 

penulis buat untuk objek wisata budaya di Kota Batam. Sistem pemasaran 

digital yang penulis rancang yaitu berupa media sosial, website, dan juga 

video profil mengenai objek wisata budaya di Kota Batam. 

h. Melakukan evaluasi terhadap sistem pemasaran digital yang telah 

diimplementasikan pada objek wisata tersebut dan bagaimana umpan balik 

sistem tersebut terhadap objek wisata budaya di Kota Batam. 

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui hasil dari sistem pemasaran digital 

yang telah diimplementasikan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan dari sistem tersebut dan umpan balik sistem terhadap objek 

wisata budaya di Kota Batam. 

4.4. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini, penulis mencari informasi mengenai daftar objek 

wisata budaya di Kota Batam yang dapat diperkenalkan kepada pembaca 

dalam sistem pemasaran digital. Penulis melakukan observasi langsung ke 

objek wisata tersebut dan melakukan wawancara dengan pihak pengelola 

objek wisata untuk mendapatkan informasi mengenai sejarah dan 

gambaran umum objek wisata. Berdasarkan informasi tersebut, penulis 

selanjutnya menyusun proposal kerja praktek yang berisi rangkuman dari 

seluruh kegiatan yang dilakukan dalam kerja praktek ini. 

4.4.2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, penulis melakukan pengumpulan data dari 

hasil observasi dan wawancara langsung dengan pihak pengelola objek 

wisata budaya di Kota Batam. Setelah mendapatkan informasi mengenai 

sejarah dan gambaran umum objek wisata tersebut ada beberapa tahapan 

yang penulis lakukan, meliputi: 

1. Pembuatan artikel yang berisi informasi mengenai objek wisata 

di 
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Kota Batam yang akan dipublikasikan ke dalam website. 

2. Pembuatan akun instagram dan fanpage. 

3. Pembuatan video mengenai objek wisata budaya di Kota Batam 

yang selanjutnya akan diunggah ke dalam youtube Program 

Sarjana Pariwisata. 

4.4.3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Tahap penilaian merupakan umpan balik pembaca yang di dapat 

dari sistem pemasaran digital yang penulis terapkan terhadap objek wisata 

budaya di Kota Batam. Kemudian, dosen pembimbing akan melihat sitem 

pemasaran digtital yang telah penulis terapkan dan menilai hasil kerja 

praktek yang telah penulis lakukan. 

Pada tahap pelaporan, penulis menyusun laporan kerja praktek 

yang menggambarkan secara rinci proses kerja praktek dari awal hingga 

akhir pelaksanaan kerja praktek. Penulisan kerja praktek tentunya 

dilakukan sesuai arahan dari dosen pembimbing dan setelah finalisasi 

laporan kerja praktek tersebut akan dikumpulkan kepada perpustakaan dan 

Program Sarjana Pariwisata. 

4.4.4. Jadwal Pelaksanaan 

Kerja praktek yang penulis laksanakan berlangsung kurang lebih 

selama tiga bulan terhitung dari September 2019 hingga Desember 2019. 

Observasi dilakukan sesuai dengan kondisi operasional objek wisata 

budaya di Kota Batam, yaitu pada pukul 10.00 – 15.00 WIB. Rincian dari 

jadwal pelaksanaan kerja praktek dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut. 
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Tabel 4.2 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

Jadwal Kegiatan 
Dalam Bulan (Januari-Desember) 

9 10 11 12 1 2 3 

Mencari daftar objek wisata 

budaya di Kota Batam 

       

Melakukan konsultasi 

dengan dosen pembimbing 

       

Observasi pertama        

Membuat jadwal observasi 

dan mapping artikel 

       

Observasi kedua dan 

wawancara dengan 

pengelola objek wisata 

       

Pembuatan artikel, 

instagram, fanpage dan 

video 

       

Penyusunan laporan kerja 

praktek 

       

Melihat umpan balik dari 

pembaca terhadap sistem 

pemasaran digital yang telah 

penulis terapkan 

       

Pengumpulan laporan kerja 

praktek ke perpustakaan 

       

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019. 
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