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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif kualitatif. 

Deskriptif artinya hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian 

komunikasi kualitatif biasanya tidak dimaksudkan untuk memberikan 

penjelasan-penjelasan (explanations), mengontrol gejala-gejala komunikasi, 

mengemukakan prediksi-prediksi, atau menguji teori apapun, tetapi lebih 

dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran dan/atau pemahaman 

(understanding) mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas 

komunikasi terjadi. 

3.2.Tempat dan Waktu 

Penelitian ini akan dilakukan di CV. ISA (Inspired Sinar Abadi) yang 

merupakan pusat dari salah satu distro yang sudah sukses berkembang 

menjadi toko baju yang besar di kota Malang. Perusahaan yang bergerak di 

dunia Clothing dan Store ini sekarang memiliki kantor d Jl. Sukarno Hatta D-

511 Malang. Pemilihan tempat penelitian ini dikarenakan adanya 

perkembangan yang signifikan dari distro Inspired27 Store dibandingkan 

dengan distro-distro lain. 
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Penelitian dilakukan selama kurang lebih 1,5 bulan, sejak tanggal 16 

Februari 2015 sampai dengan 3 April 2015. Waktu dan lama penelitian di 

karenakan penyesuaian jadwal dengan subjek penelitian yang merupakan 

karyawan dari Inspired27 Store. 

 

3.3.Teknik pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan  data  adalah  cara  peneliti  memperoleh  atau 

mengumpulkan data.  (Hamidi; 2010 : 140). Dari berbagai macam teknik 

penelitian yang ada,  peneliti  menggunakan  tiga  teknik  penelitian  yang  

sesuai  dengan permasalahan, diantaranya : 

3.3.1. Wawancara  

Dalam penelitian ini  peneliti menggunakan jenis wawancara 

semiterstruktur. Wawancara digunakan peneliti untuk mengetahui pola 

komunikasi organisasi dalam membentuk budaya perusahaan di 

Inspired27 Store. Pada wawancara semiterstruktur ini, pewawancara 

mempunyai daftar pertanyaan tertulis tapi memungkinkan untuk 

menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara bebas, yang terkait dengan 

permasalahan. Kemudian dimungkinkan  untuk  mengembangkan  

pertanyaan  sesuai  dengan situasi  dan  kondisi,  sehingga 

dimungkinkan mendapatkan data  yang lebih lengkap. Subjek  yang   

diwawancarai  adalah  beberapa  orang  yang tergabung dalam struktur 

organisasi atau perusahaan di CV. ISA, baik dari tingkat managerial 

sampai cleaning service. Karyawan yang ada memiliki latar belakang 
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berbeda, memiliki motivai berbeda, dan memiliki pengetahuan dan 

tingkat pendidikan yang berbeda pula. 

3.3.2. Observasi  

Observasi dilakukan untuk mengetahui fenomena-fenomena 

yang ada dilapangan dan hal ini dibutuhkan untuk melanjutkan suatu 

penelitian. Cara observasi yang paling efektif adalah dengan 

melengkapi pedoman observasi/pedoman pengamatan seperti format 

atau blangko pengamatan. Format yang disusun berisi item-item 

tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. 

Setelah itu, peneliti sebagai seorang pengamat tinggal memberikan 

tanda cek pada kolom yang dikehendaki pada format tersebut. 

3.3.3. Dokumentasi 

Dokumentasi  dilakukan  dengan  tujuan  melengkapi  dan  

mendukung data  wawancara  dan  observasi. Dokumentasi ini berupa 

foto dan capture group BBM dari crew Inspired27 Store.  Metode  

observasi,  kuesioner  atau  wawancara sering  dilengkapi  dengan  

kegiatan  penelusuran  dokumentasi. Tujuannya untuk mendapatkan 

informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data”. 

 

3.4.Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian adalah pihak yang menjadi sasaran penelitian 

atau siapa saja yang akan berpengaruh dalam sebuah penelitian. Dalam 

penelitian ini yang akan menjadi subjek adalah: 
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3.4.1. Manager 

Pada beberapa perusahaan tingkatan manager memiliki 

arti yang berbeda. Dan pada perusahaan yang akan diteliti yaitu 

Inspired27 Store, manager mempunya peran yang sangat 

penting karena posisi manager adalah posisi tertinggi setelah 

Owner. Karena Inspired27 store adalah salah satu perusahaan 

yang ada diawah naungan CV. ISA maka kepemimpinan 

tertinggi di Toko adalah Manager toko atau Store Manager 

Tanggung jawab store manager melingkupi semua 

tanggung jawab yang ada, yang berguna untuk kemajuan dan 

kesuksesan Inspired27 Store. Tugas Store Manager tidak hanya 

mengontrol jalannya aktivitas di semua divisi di toko, tapi juga 

melakukan penilaian terhadap karyawan dan sistem yang ada. 

Selain itu Store Manager juga melakukan pertanggung jawaban 

langsung kepada owner dan menjaga hubungan baik dengan 

suplier. 

Pada struktur kepemimpinan yang ada sebelumnya, 

pekerjaan stor manager dibantu oleh assisten store manager. 

Tugas dari store manager sendiri adalah membantu mengontrol 

kinerja karyawan dan operasional toko. Namun pada struktur 

organisasi yang baru posisi assisten store manager dihapuskan 
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karena beberapa alasan, salah satunya karena adanya 

perubahan sistem yang diajukan oleh owner sebaga pemegang 

keputusan tertinggi. 

 

3.4.2. Kepala Divisi 

Kepala divisi adalah tangan kanan manager di masing-

masing divisi yang ada. Karena dalam sebuah toko terdiri dari 

beberapa divisi yang terbagi menjadi; display, gudang dan 

kasir. Maka store manager memilih satu person untuk 

membantu mengontrol setiap divisi, dan setiap kepala divisi 

termasuk dalam struktur managerial. 

Tingkatan dari kepala divisi ini berada dibawah store 

manager, karena tugasnya membantu store manager maka 

sebagian pekerjaannya adalah membantu mensukseskan kinerja 

store manager, dalam hal ini dimulai dari kesuksesan 

operasional toko. Kepala divisi ini terbagi menjadi tiga: 

3.4.3. Kepala Display atau Koordinator 

Koordinator bertanggung jawab membawahi crew 

display atau frontline shopkeeper. Tugas dari koordinator 

adalah memastikan crew display bekerja sesuai dengan jobdesk 

dan harapan dari manager. Selain melakukan kontroling, tugas 

koordinator juga melakukan penilaian terhadap kinerja crew 

display. 
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3.4.4. Kepala Kasir dan Admin Keuangan 

   Tugas dari kepala kasir adalah membawahi kasir, selai 

itu kepala kasir juga bertugas sebagai admin keuangan. Jadi 

selain memastikan pekerjaan kasir sudah benar, admin juga 

melakukan penilaian terhadap kasir. Kepala kasir juga bertugas 

melakukan pembukuan dan pencatatan keuangan. Baik 

pengeluaran maupun pemasukan, serta bertanggung jawab atas 

segala bentuk keuangan yang ada di toko. 

 

3.4.5. Kepala Gudang atau Warehouse 

 Kepala gudang adalah pimpinan dari crew gudang yang 

tugasnya selain menjadwal crew gudang, juga melakukan 

penjagaan terhadap barang yang dijual di Inspired27 Store. 

Segala jenis barang yang dijual di Inpired27 Store merupakan 

tanggung jawab dari kepala gudang, baik secara penjagaan, 

pemeliharaan dan pencatatan. 

 

3.4.6. Karyawan 

Karyawan merupakan setiap individu yang dibayar dan 

bekerja untuk suatu perusahaan. Termasuk juga di Inspired27 

store, semua yang bekerja disini adalah disebut karyawan. 

Namun dengan adanya struktur organisasi yang ada, karyawan 
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disini adalah setiap karyawan yang tidak termasuk dalam 

struktur managerial. 

Pemilihan subjek penelitian ini berdasarkan kebutuhan 

peneliti, karena yang dibutuhkan adalah informasi-informasi 

yang berkaitan dengan pola komunikasi dan budaya 

perusahaan maka subjek yang diambil yaitu crew yang ada 

diperusahaan ini. Diambil 6 subjek penelitian yang berasal dari 

jenjang karir yang berbeda, diharapkan dari hal ini akan 

ditemukan jawaban dan informasi yang optimal. 

3.5.Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti beranggapan teknik analisis yang 

cocok untuk penelitian adalah penelitian deskriptif, menggunakan 

teknik analisis model Miles and Hubberman yang diungkapkan dalam 

bukunya Sugiyono, “Aktifitas dalam analisis data yaitu, data 

reduction, data display, dan conclution drawing/verification.” Model 

analisis ini ditunjukkan seperti gambar berikut : (Sugiyono:2010:274-

252) 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.1 : Komponen dalam analisa data (interactive model 

Data Display 

Data Collection 

Data Reduction 

Conclution : drawing/verifying 
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3.6.Rencana Pengujian Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data penelitian ini peneliti menggunakan 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

bermanfaat untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Triangulasi dibedakan menjadi empat macam, 

diantaranya teknik pemeriksaan yang bermanfaat penggunaan sumber, 

metode, penyidik, dan teori. (Lexy J. Moleong ; 2012 : 330).  

Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan beberapa hal 

diantaranya 

1. Data hasil observasi dengan data hasil wawancara 

2. Hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan 

Perbandingan di atas dilakukan untuk menguji apakah data yang disetting 

atau memang benar kenyataannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




