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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3. 1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif.Tipe penelitian 

kualitatif yang digunakan akan membantu peneliti dalam menganalisis 

mengenai strategi komunikasi pemasaran melalui website. Sedangkan, jenis 

penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) 

secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat 

populasi atau objek tertentu yang diteliti (Kriyantono, 2008:69). 

Penelitian kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang 

terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam 

kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah Moleong (2009:6). Karakteristik 

khusus penelitian kualitatif adalah berupaya mengungkapkan keunikan 

individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam kehidupan 

sehari-hari secara komprehensif atau holistik dan rinci. Pendekatan ini 

merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan 

deskripsi tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari 

seluruh individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam suatu 

latar tertentu. Kesemuanya itu dikaji dari sudut pandang yang utuh, 

komprehensif, dan holistik (Ghony dan Almanshur, 2012:32). 
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Maka dari itu, dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif 

karena dengan penelitian kualitatif mampu menjelaskan fenomena-fenomena 

komunikasi secara mendalam, komprehensif, dan detail yang terkait dengan 

strategi komunikasi pemasaran melalui website. Hasil penelitian yang detail, 

mendalam, komprehensif tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai 

pokok permasalahan tentang strategi komunikasi pemasaran melalui websites 

ecara mendalam. 

3. 2 Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian dilaksanakan oleh peneliti di Tiga Putra Malang. 

3. 3 Teknik Pemilihan Informan 

Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah accidental sampling, dimana dalam penentuan informan 

khususnya pada pengunjung di Tiga Putra. Pertimbangan yang dilakukan 

bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang luas, rinci, dan 

mendalam sehingga diperoleh suatu kebenaran yang bermakna dan 

menyeluruh terkait mengenai penerapan bentuk-bentuk komunikasi 

pemasaran melalui website. Dalam penelitian ini, peneliti akan bertemu 

langsung dengan manager Tiga Putra Malang selaku informan kunci yang 

nantinya dari informan inilah peneliti menggali informasi lebih lanjut kepada 

informan-informan lainnya yang dinilai memiliki kredibilitas oleh informan 

kunci berkaitan dengan penelitian ini. 
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3. 4 Sumber Data 

Sumber data adalah informan dari mana data diperoleh Arikunto 

(2004:107). Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya 

penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan dari penelitian 

tersebut. Terdapat dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu 

data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Menurut Ruslan (2010:29) data primer adalah data yang 

diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, 

dan organisasi.Data primer yang didapatkan merupakan data-data yang 

diperoleh langsung dari informan utama dalam penelitian ini, yaitu 

pihak internal Tiga Putra Malang. Data-data tersebut diperoleh melalui 

proses wawancara semi terstruktur, observasi dan dokumentasi.Peneliti 

menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara semi 

terstruktur dilakukan secara bebas, tapi terarah dengan tetap berada 

pada jalur pokok permasalahan yang akan ditanyakan dan telah 

disiapkan terlebih dahulu. Wawancara semi terstruktur ini bertujuan 

untuk mengetahui secara lebih lengkap jika data atau informasi lain 

muncul di luar daftar pertanyaan yang telah ditulis sehingga menambah 

dan mendukung informasi dalam penelitian ini. Selain itu, juga dengan 

penggunaan teknik wawancara semi-terstruktur yang fleksibel, maka 

akan mampu menyesuaikan situasi dan kondisi ketika melakukan 
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wawancara sehingga tidak terpatok oleh situasi dan kondisi tertentu 

yang bisa menghambat pelaksanaan wawancara tersebut. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan 

data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau 

mencari melalui dokumen (Sugiyono, 2010:62). Data sekunder dalam 

penelitian ini meliputi dokumen-dokumen, catatan, foto, maupun 

artikel yang berkaitan dengan aktivitas strategi komunikasi pemasaran 

melalui website ketika melakukan penelitian sebagai referensi. 

3. 5Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara semi terstruktur, observasi dan dokumentasi. Berikut 

penjelasan mengenai taktik pengumpulan data yang akan digunakan oleh 

peneliti, yaitu: 

a. Wawancara Semi Terstruktur 

Wawancara yang akandilakukan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semi terstruktur. Menurut Kriyantono (2008:102), wawancara 

semi terstruktur dilakukan secara bebas, tetapi terarah dengan tetap berada 

pada jalur pokok permasalahan yang akan ditanyakan dan telah disiapkan 

terlebih dahulu. Wawancara ini dikenal pula dengan nama wawancara 

terarah maupun wawancara bebas terpimpin. 
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Lincoln dan Guba (dalam Sugiyono, 2010:235) mengemukakan 

tujuh langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian kualitatif, yaitu: 

1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu dilakukan; 

2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan diteliti menjadi bahan 

pembicaraan; 

3. Mengawali atau membuka alur wawancara; 

4. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengkhirinya; 

5. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan; 

6. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang diperoleh 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan 

melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain. 

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti 

untuk mendapat gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media 

tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek 

yang bersangkutan (Herdiansyah, 2010:118). 

3. 6 Teknik Analisis Data 

Dalam analisis data penelitian, maka peneliti menggunakan teknik analisis 

interaktif menurut Miles and Hubberman.  Miles dan Hubberman menawarkan 

suatu teknik analisis yang lazim disebut dengan Interactive model. Teknik analisis 

ini pada dasarnya terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, penyajian 
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data, kondensasi data dan penarikan kesimpulan (Punch, 1998 dalam Pawito, 

2007: 105). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Analisis data Model Interaktif 

Miles dan Hubberman (1994:12) dalam Pawito (2007: 105) 

Dari Penjelasan di atas, peneliti menggunakan teknik analisis data dari 

Miles and Hubberman, yakni: 

1. Pengumpulan data 

2. Penyajian data 

3. Kondensasi Data 

4. Penarikan kesimpulan 

Keterangan dari bagan:  

a). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan 

terkait mengenai bentuk-bentuk komunikasi pemasaran melalui website pada 

Tiga Putra Malang. 

b). Penyajian data ini menyusun informasi dengan cara tertentu dari data yang 

sudah ada, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan. Penyajian data 

yaitu berupa penyajian data hasil penelitian yang diperoleh dari hasil 
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wawancara dan dokumentasi sehingga dapat menggambarkan kondisi riil yang 

terjadi di obyek penelitian. 

c). Kondensasi data dilakukan untuk meringkas hasil penelitian yang telah 

dilakukan sehingga dapat diketahui secara jelas permasalahan yang terjadi 

dalam penerapan bentuk-bentuk komunikasi pemasaran melalui website. 

d). Kesimpulan-kesimpulan atau verifikasi ini sebagai langkah terakhir yang 

dilakukan peneliti¸ yaitu dengan menyusun kesimpulan dari hasil penelitian 

sehingga dapat digunakan untuk mengetahui bentuk-bentuk komunikasi 

pemasaran melalui website. 

3. 7 Uji Keabsahan Data  

Dalam pengujian keabsahan data dipenelitian ini, peneliti menggunakan  

Triangulasi sumber. Triangulasi sumber artinya membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan atau infromasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat (Moleong, 2007: 330) dalam Nurudin  (2012: 17) .jadi peneliti 

akan mengecek keabsahan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan sehingga dapat diketahui penerapan bentuk-bentuk komunikasi 

pemasaran melalui website pada Tiga Putra Malang. 

 

 

 


