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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun 

yang dimaksud penelitian kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, 

sikap, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Penelitian 

kualitatif ini mempunyai dua tujuan utama yakni, menggambarkan dan 

mengungkapkan (to describe and explore), serta menggambarkan dan 

menjelaskan (to describe and explain) (Machmud, 2016). Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin 

mengukur data menggunakan tulisan, dan gambar. Peneliti nantinya akan 

mengembangkan pertanyaan kepada subyek penelitian melalui wawancara 

hingga peneliti mendapatkan hasil yang diharapkan. Lebih lanjut penelitian 

ini bermaksud untuk menggambarkan secara lengkap dan akurat tentang 

Strategi Komunikasi Pemasaran Produk Kecantikan Naobe  Skincare melalui 

Media dan Perusahaan Naobe Skincare. 
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3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe dari penelitian yang digunakan  peneliti adalah kualitatif 

deskriptif, yakni memberikan dalam bentuk gambaran atau 

penjelasan/penjabaran tentang suatu objek penelitian berdasarkan 

karekteristik yang dimiliki. Peneliti akan melakukan terjun langsung ke lokasi 

penelitian. Jadi peneliti disini bertindak sebagai seorang yang mengamati 

saja, peneliti hanya melakukan pembuatan katagori perilaku, mengamati 

gejalanya yang sedang terjadi dan mencatat dalam buku observasi. Peneliti 

tidak mencari dna menjelaskan hubungan, tidak menguji dan membuat 

sebuah gambar (Kriyantono, 2004). Dengan demekian hasil penelitian yang 

diperoleh sesuai dengan judul penelitian, maka akan memberikan gambar 

mengenai Strategi Komunikasi Pemasaran Produk Kecantikan Naobe 

Skincare melalui Media dan Perusahaan Naobe Skincare. 

Dasar penelitian yang digunakan adalah naturalistik. Penelitian 

naturalistik menekankan pada kealamiahan sumber data, karena penelitian 

yang dilakukan pada kondisi yang alami (Sugiyono, 2010).  Jadi peneliti 

melakukan penelitian tentang Strategi Komunikasi Pemasaran Produk 

Kecantikan Naobe Skincare melalui Media dan Perusahaan Naobe Skincare 
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sesuai dengan keadaan yang alami tanpa ada rekayasan ataupun dibuat – buat 

pada aktifitas dilapangan maupun di akun instagram dan hasil wawancara 

tersebut kepada karyawan Naobe Skincare. Dengan menggunakan metode 

kualitatif deskriptif tersebut, maka data yang diporeleh akan dipaparkan 

secara lengkap, mendalam dan jelas. Sehingga dapat tercapainya tujuan 

penelitian. 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini akan berlangsung selama ± 1 bulan dari tanggal 26 

Oktober – 26 November 2017. Tempat penelitian di Kantor Naobe Skincare, 

karena kantor Naobe Skincare terdapat karyawan lengkap Naobe Skincare 

yang berada di area Malang, Jawa Timur, sehingga mempermudah untuk 

proses wawancara. 

3.4 Subjek Penelitian 

Sugiyono (2014) berpendapat bahwa subjek adalah yang mempunyai 

karakteristik dan kualitas tertentu agar diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulan. Subjek penelitian pada judul  Strategi 
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Komunikasi Pemasaran Produk Kecantikan Naobe melalui Media dan 

Perusahaan Naobe Skincare. 

Pengambilan subjek dalam penelitian tersebut menggunakan 

Nonprobability. Menurut Sugiyono (2014) bahwa teknik ini dalam 

menentukan subjek dengan menggunakan cara mengambil seluruh anggota 

sebagai subjek penelitian. Jadi subjek dalam penelitian ini adalah 6 orang 

karyawan Naobe Skincare yang terlibat langsung dalam proses penyusunan 

strategi dalam pemasaran, seperti lebih mengetahui dan menguasai seputar 

target, sasaran, interaksi, promosi dan penjualan Naobe Skincare, dll, yang 

berjumlah 6 orang karyawan Naobe Skincare tersebut, sebagai berikut : 

1. Owner Naobe Skincare (Dessy), 

2. Pengelola Akun Instagram “@Naobeskincare” (Dyah), 

3. Pengelola Akun Facebook “Naobe Skincare” (Ulfah), 

4. Pegelola Akun Website “www.Naobeskincare.net” (Eny), 

5. Koordinator Mitra Kerja Naobe Skincare (Beta), dan 

6. Koordinator Reseller Naobe Skicare (Tinuk). 

 

 

 

http://www.naobeskincare.net/
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya adalah :      

a. Wawancara 

 Data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diamati dan 

dicatat melalui wawancara, untuk mengetahui strategi komunikasi 

pemasaran yang dilakukan Naobe Skincare. Wawancara yang dilakukan 

yaitu kepada 6 karyawan Naobe Skincare. Wawancara ini tentunya 

dilakukan peneliti dengan memusatkan perhatian untuk pemperoleh data 

dan informasi secara langsung, tidak terstruktur dan individual yang 

dapat dijadikan data utama penelitian.  

b. Observasi 

 Observasi adalah pengamatan secara langsung oleh peneliti untuk 

mengambil data sesuai maksud penelitian (Machmud,2016). Berarti 

peneliti mengamati dan melihat apa yang dilakukan, digambarkan dan 

dikatakan atau diperbincangkan di dalam akun sosial media Naobe 

Skincare. Dalam penelitan ini, peneliti melakukan observasi langsung 
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dari segi aktifitas pemasaran melalui karyawan Naobe Skincare dalam 

kegiatan mengetahui strategi komunikasi pemasaran. Observasi 

dilakukan untuk melihat proses interaksi subyek penelitian. 

c. Dokumentasi 

 Data diperoleh berupa dokumen seperti screen capture dari akun 

sosial media Naobe Skincare, data dan foto produk Naobe Skincare yang 

tersimpan di dalam sebuah arsip. Sebagian besar data-data dokumentasi 

berupa catatan yang bersifat tak terbatas ruang dan waktu.  

3.6 Teknis Analisis Data 

Teknik analisis data ialah proses mengolah dan menganalisa data yang 

terkumpul menjadi data yang sistematika, teratur, terstruktur dan mempunyai 

makna. Dalam proses analisis data yang dilakukan peneliti menggunakan 

model analisa interaktif dari Miles dan Huberman (1984), terdapat empat 

komponen utama. Empat komponen utama tersebut adalah (1) Pengumpulan 

data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian data, dan (4) Penarikan kesimpulan serta 

verifikasinya (Machmud, 2016). Keempat komponen tersebut terlibat dalam 

proses analisis dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis :  
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a. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi dicatat dalam buku catatan sewaktu di lapangan yang terdiri 

dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah 

catatan alami, seperti tentang apa yang didengar, dilihat, disaksikan dan 

dialami sendiri oleh peneliti.  

Catatan reflektif merupakan catatan yang berisi komentar, kesan, 

pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang telah  dijumpai dan 

rencanakan dalam pengumpulan data untuk tahap berikutnya. 

 

b. Reduksi Data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan trasformasi data yang 

muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan dari pengumpulan data, 

dimulai dengan membuat ringkaasan, menelusuri tema, menulis di dalam 

memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data/informasi 

yang tidak relevan.  
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c. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan pendeskripsian sekumpulan informasi 

tersusun yang memberikan kemungkinan dengan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif dalam 

bentuk teks naratif.  

d. Penarikan Kesimpulan 

Pada tahap ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari data 

yang sudah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, 

sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan yang 

diharapkan adalah sebuah temuan baru yang sebelumnya belum pernah 

ada.  

Jika dicermati bagan analaisis data model interaktif, dapat dilihat 

pada gambar berikut ini :  

Bagan Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

   

 

 

Koleksi Data Display Data 

(Penyajian 

Data) 

Reduksi Data 
Kesimpulan 

/ Verifikasi 
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Sumber : Machmud 2016 

Gambar 3.6 

 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data yang telah digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan metode triangulasi. Menurut Sugiono (2014) triangulasi ialah 

membandingkan atau mengecek ulang suatu informasi/data yang diperoleh 

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk memperkecil faktor 

subyektifitas dalam penelitian ini, peneliti akan menguji keabsahan dengan 

cara triangulasi sumber, yaitu menggali kebenaran penelitian melalui berbagai 

metode dan sumber  data. Selain melalui wawancara dan observasi, peneliti 

bisa menggunakan observasi, catatan dan gambar atau foto kegiatan Naobe 

Skincare di media sosial. Tentu masing-masing cara  itu akan menghasilkan 

bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan 

yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu 

akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan wawancara yang ditunjang dengan 

observasi pada setiap media sosial Naobe Skincare dan saat wawancara 
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kepada 6 karyawan Naobe Skincare. Adapun untuk mencapai kepercayaan 

itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang - orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya pada waktu itu. 

3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu catatan yang berkaitan 

dengan penelitian. 


