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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

 Adapun pendekatan penelitian yang digunakan didalam penilitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln (1987:145) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada. 

Pendapat lainnya mengenai penilitian yang menggunakan pendekatan 

kualitatif  seperti Kirk dan Miller (1986:9) juga menyebutkan penelitian kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung dari pengamatan pada manusia, baik pada kawasannya maupun dalam 

peristilahannya. Penulis buku penelitian lainnya (Bogdan dan Taylor (1975:5) 

mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati.16 

B. Tipe dan Dasar Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

menggunakan laporan yang berisi kutipan data untuk memberi gambaran 

                                                 

16Lexy. J. Moleong, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi. Bandung: Rosdakarya, 
hal. 4-5 
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penyajian laporan. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka-angka.17 

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membuat deskripsi dan analisis 

terhadap jaringan komunikasi yang dilakukan oleh penyedia jasa human resource 

, dimana data tersebut didapatkan baik berupa lisan maupun tulisan yang 

didapatkan dari berbagai sumber. 

C. Sumber Data 

 Menurut Lofland dan lofland (1984:47) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain.18 Sumber data dari penelitian ini adalah data 

primer, data yang didapatkan dari laporan berupa wawancara dengan orang 

melakukan kegiatanup selling product. Selain itu juga berupa data sekunder yang 

dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada, 

guna memperkuat atau mendukung data primer, yaitu berupa informasi langsung 

dari sumber dan media informasi dalam grup yang dibuat oleh penyedia jasa 

human resource. 

D. Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 – 25 Juni 

2017. 

 

                                                 

17 Ibid., hal. 11  
18 Ibid.,  hal. 157 
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E. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah pihak yang dianggap sanggup memberikan 

informasi sehingga peneliti mampu mendapatkan data yang berkaitan dengan 

penelitian.Dalam penilitian ini yang menjadi subyek penilitian adalah pihak – 

pihak yang berhubungan dan bekerjasama dengan NEO Agency. Pihak tersebut 

dipilih karena berkaitan langsung dan menjalankan kegiatanUp selling. 

Penentuan subyek dalam penilitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling yakni pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-

sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.19 Oleh karena itu diperlukan 

penetapan kriteria dari subyek penelitian sebagai berikut : 

1. Pelaku kegiatan up selling product MOT Guinness Malang 

2. Lamanya melakukan kegiatan up selling product MOT Guinness Malang 

minimal 3 bulan karena dianggap memiliki lebih banyak mengetahui 

tentang hal-hal yang berkenaan dengan up selling product 

 Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya menggunakan teknik purposive 

sampling saja, tetapi peneliti melanjutkan pengumpulan data ke teknik snowball. 

Menurut Hamidi dalam bukunya Metode Penelitian Kulaitatif, Penelitian kualitatif 

tidak bisa berhenti hanya di purposive sampling, karena dengannya hanya 

diperoleh jumlah responden yang memenuhi kriteria, bukan obyek penelitian. 

Pengumpulan data dengan intensive-interview harus dilakukan memalui 

                                                 

19 Hamidi, 2010, Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press, hal. 89 
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wawancara mendalam dari satu responden bergulir ke responden lain yang 

memenuhi kriteria sampai mengalami titik jenuh (snow ball sampling).20 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dikenal oleh penelitian kualitatif pada 

umumnya adalah wawancara yang mendalam. Teknik ini menuntut peneliti untuk 

mampu bertanya sebanyak-banyaknya dengan perolehan jenis data tertentu 

sehingga diperoleh data yang rinci. Dalam penelitian kualitatif metode ini 

dipandang lebih efektif sebab para subyek tahu bahwa mereka sedang 

diwawancarai, sekaligus mereka akan mengetahui juga maksud dari wawancara 

tersebut. Sehingga, dapat diperoleh data berupa informasi yang diperlukan dalam 

penelitian. 

 Kedua, teknik observasi, menurut Karl Weick yang dikutip dari Seltiz, 

Wrightsman, dan Cook (1976: 253), mendefinisikan observasi sebagai 

“pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengidean serangkaian perilaku dan 

susasana yang berkenaan dengan organism in situ, sesuai dengan tujuan-tujuan 

empiris”. Dalam penelitian ini, peneliti ikut serta terjun langsung ke lapangan 

pada saat kegiatanup selling berlangsung21. 

 Ketiga, teknik dokumentasi, merupakan data yang berupa informasi yang 

berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari 

perorangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sumber tertulis 

yang ada di grup-grup Agency. 

                                                 

20 Ibid., hal. 95 
21 Jalaludin Rachmat, Metode Penelitian Komunikasi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, hal 83 
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G. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.22 

 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jaringan 

komunikasi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana arus informasi 

terpolakan yang mengalir dalam individu-individu dalam sebuah sistem.23 Data 

yang terkumpul merupakan data jaringan sosiometri yang disusun secara matriks. 

Siahaan (1996:183) mengatakan bahwa sosiometri adalah metode pengumpulan 

serta analisis data mengenai pilihan, komunikasi, dan pola interaksi antar individu 

dalam kelompok.24 Hasil data dari sosiometri berupa sosiogram yang 

mengandung indikasi jenis jaringan, arus informasi, anggota jaringan, pemencil 

(pemisah), orang yang berposisi sebagai pemuka pendapat, orang yang berposisi 

pengikut pemuka pendapat, jaringan utama, sub-sub jaringan dan juga klik. klik 

merupakan bagian dari suatu sistem jaringan komunikasi yang anggota-

anggotanya relative lebih sering berhubungan satu sama lain antar anggotanya 

(Rogers dan Kincaid, 1981:77). Syarat klik adalah sebagai berikut: 

a. Setiap klik paling sedikit terdidi dari 3 anggota 

b. Setiap anggota klik tidak mempunyai 50% hubungan 

                                                 

22 Lexy. J. Moleong, Op.Cit., hal. 280 
23 Rachmat Kriyantono, Teknis Praktis Riset Komunikasi, hal 314 
24 Ibid hal. 326 
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c. Semua anggota klik harus berhubungan satu sama lain secara langsng 

maupun tidak langsung, artinya tidak memerhatikan arah hubungan 

(Rogers dan Kincaid, 1981:346).25 

H. Uji Keabsahan Data 

Suatu studi tidak akan valid jika tidak reliable, maka penelitian kualitatif 

tidak akan bisa transferabel jika tidak kredibel, dan tidak akan kredibel jika tidak 

memenuhi ketergantungan. Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) 

menurut versi ‘positivisme’ dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria 

dan paradigmanya sendiri.26 

Dalam teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan pengecekan 

sumber lain sebagai pembanding, dimana menurut Denzin (1978) dalam 

membedakan terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. yang artinya 

teknik triangulasi merupakan upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan 

konstruksi kenyataan yang ada dalam kontek suatu studi sewaktu mengumpulkan 

data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dimana 

peneliti dapat me-recheck temuannya dengan cara membandingkan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yang 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 

                                                 

25 Ibid., hal 323 
26 Lexy. J. Moleong, Op.Cit., hal. 321 
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selain itu peneliti memeriksa informasi yang didapat dari sumber dengan data 

dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti.27 Dimana pada prosesnya peneliti 

akan memeriksa dan membandingkan informasi sesama subyek penelitian. 

27 Ibid. hal.330 


