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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Dasar dan Tipe Penelitian 

Dasar penelitian adalah kualitatif untuk mendapatkan data yang lebih akurat 

mengenai fenomena-fenomena komunikasi pemasaran. Penelitian kualitatif 

mengacu kepada berbagai cara pengumpulan data yang berbeda, yang meliputi 

penelitian lapangan, observasi partisipan, dan wawancara mendalam (Bungin, 

2010:78). 

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian deskriptif analisis, 

yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai 

objek penelitian serta menganalisa fenomena-fenomena sosial, dalam hal ini adalah 

strategi komunikasi pemasaran oleh Awesome footwear melalui komunitas 

Malangskate. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas 

berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas yang ada dalam 

masyarakat sebagai objek penelitian, serta berupaya menarik realitas tersebut 

kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran 

mengenai suatu kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2010:68). 

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang 

dilakukan adalah Interview (wawancara), analisis data bersifat induktif dan hasil 
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penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 

2007: 9) 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti mengambil lokasi pada tempat berkumpulnya 

komunitas Malangskate di Taman Dwiga Malang dan Awesome Footwear di Jl 

Tapak Liman No. 11 Malang. Penelitian ini dilakukan pada rentan Desember 2017 - 

Februari 2018 sampai selesai penelitian, dalam arti sampai dengan peneliti 

menyimpulkan bahwa data yang diperoleh untuk penelitian sudah cukup untuk 

dibuat sebuah kesimpulan dan hasil penelitian. 

3.3 Fokus Penelitian  

Untuk membatasi ruang lingkup sebuah penelitian agar tidak melebar maka 

dibutuhkan fokus dalam penelitian ini. Fokus dalam penelitian berfungsi untuk 

membatasi studi bagi seorang peneliti dan menentukan sasaran penelitian sehingga 

dapat mengklasifikasikan data yang akan dikumpulkan, diolah dan dianalisis dalam 

suatu penelitian (Moleong, 2002:7). 

Penelitian ini hanya terfokus proses strategi pemasaran yang digunakan oleh 

Awesome Footwear malang, baik itu melalui pesan komunikasi dan media yang 

digunakan. Dengan fokus tersebut nantinya diharapkan peneliti memahami dan 

dapat menarik kesimpulan tentang strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan 

oleh Awesome Footwear malang melalui komunitas 
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3.4 Penentuan Informan Penelitian  

Informan dari penelitian ini yaitu Anggota tim marketing dari  Awesome 

Footwear sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang 

diteliti. Peneliti memilih anggota tertentu dalam komunitas tersebut, yang 

dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Kemudian berdasarkan 

data atau informasi yang diperoleh dari anggota sebelumnya itu, peneliti dapat 

menetapkan anggota lain sebagai sampel yang dipertimbangkan akan memberikan 

data lebih lengkap. 

Sehingga dibutuhkan beberapa informan yang memenuhi kriteria  sebagai 

subyek penelitian, serta untuk memperoleh keberagaman informasi. Jika informasi 

yang diperoleh sudah cukup atau memenuhi apa yang dibutuhkan peneliti, maka 

penelitian akan dihentikan, Adapun kriteria dari Informan penelitian ini diantaranya 

sebagai berikut : 

a. Adalah pemilik dari Awesome Footwear Malang (Abraham) 

b. Bagian dari pemasaran Awesome Footwear Malang (Rio, Ical, Izad) 

c. Anggota dari Malangskate yang diendorse dan bekerja di Awesome 

Footwear Malang (Abraham, Rio, Ical, Izad) 

d. Informan bersedia diwawancarai. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah data primer dan 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian 

yaitu, informan dan responden, sedangkan data sekunder adalah data yang 

diperoleh peneliti, yang berupa dokumen-dokumen, buku, makalah, artikel, skripsi 

lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut, yaitu : 

1. Wawancara 

Stainback (1988) dalam (Sugiyono, 2007 : 72) mengemukakan bahwa : 

“Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui lebih mengenai 

hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan 

situasi dan fenomena yang terjadi”. Teknik wawancara ini digunakan 

sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang diteliti, tetapi apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, 

tehnik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri 

sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau 

keyakinan pribadi. 

Dalam penelitian ini, wawancara memegang peranan kunci dan 

digunakan untuk memperoleh data primer dalam upayanya mencari jawaban  
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terhadap pengetahuan informan peneltian terhadap kajian yang akan diteliti. 

Wawancara dilakukan dengan cara face to face  dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang nantinya diharapkan dapat menggali informasi 

yang mendalam tema yang akan diteliti. Wawancara yang digunakan adalah 

wawancara semi  terstruktur di mana pedoman wawancara berupa garis 

besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

2. Observasi 

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan datang 

mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap subyek yang 

diteliti (Sugiyono, 2011:245). Dalam penelitian ini, jenis observasi yang 

digunakan adalah observasi non partisipan atau tanpa peran serta, yakni 

observer tidak secara penuh ikut berpartisipasi dalam kehidupan orang-orang 

yang diobservasi. Dengan kata lain, peranan peneliti sebagai pengamat dalam 

hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi masih melakukan fungsi 

pengamatan 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara (Sugiyono, 2007 : 82). Dengan teknik ini akan 

direkam segala aktivitas komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 
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Awesome Footwear Malang melalui komunitas Malangskate, baik berupa 

rekaman video saat wawancara maupun rekaman suara untuk memperkuat 

bukti tulisan. 

Dengan adanya data dokumentasi, maka peneliti akan menjadi 

semakin kredibel  dan dapat dipercaya karena didalamnya tedapat bukti-

bukti yang menggambarkan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis jaringan yaitu 

data jaringan komunikasi yang mengandung indikasi jenis jaringan, arus informasi, 

anggota jaringan, pemencil (pemisah), dan beberapa orang yang berpengaruh besar 

dalam sebuah organisasi atau komunitas. 

Analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data terhadap Awesome 

Footwear dan Malangskate berlangsung yaitu pada saat wawancara berlangsung. 

Bila jawaban yang diwawancarai (Awesome Footwear dan Malangskate) setelah 

dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi 

sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel tentang 

komunitas ini. 

Penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles dan Hubberman 

(1994), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 
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secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 

2007:91). Aktivitas dalam analisis data yaitu: 

a). Reduksi Data 

 Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dilapangan sangat banyak. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Semakin 

sering peneliti mendatangi lapangan, semakin banyak pula data yang 

diperoleh. Untuk memudahkannya, peneliti akan melakukan analisis segera 

setelah penelitian dilakukan melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan kepada hal-hal yang dianggap penting, mencari tema dan pola 

yang  didapat dalam tiap hasil penelitian sementara (hasil wawancara). 

Dengan cara ini, data yang diperoleh lebih dipahami melalui suatu konsep 

yang juga akan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

Satu hal yang perlu peneliti ingat dalam proses mereduksi data ini 

adalah peneliti harus dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Hal ini 

dikarenakan tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan, dan agar 

penelitian tidak lepas dari fokus yang diinginkan. 

b). Penyajian data 

 Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam 

bentuk teks, tabel, grapik, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 
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Dalam hal ini, Miles dan Huberman (1994) menyatakan bahwa dari sekian 

banyak cara penyajian, yang paling sering digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah penyajian data yang menggunakan teks yang bersifat 

naratif. Demikian pula pada penelitian ini, penyajian data dilakukan secara 

naratif untuk memudahkan peneliti untuk menentukan kinerja selanjutnya 

berdasarkan data sementara yang telah dipahami dan disajikan tersebut. 

 

c). Penarikan Kesimpulan 

Aktifitas terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang 

didapat pada awal penelitian merupakan kesimpulan yang bersifat 

sementara. Kesimpulan ini dapat berubah jika tidak didukung dengan data-

data yang kuat. Begitu juga sebaliknya, jika kesimpulan-kesimpulan 

tersebut terus mendapat bukti kuat dari kesimpulan-kesimpulan selanjutnya, 

yakni dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan 

dikatakan kredibel. 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti selalu berupaya menjaga kredibilitas 

hasil penelitian yang dilakukan. Beberapa cara yang dapat dilakukan seorang 

peneliti untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian tersebut adalah dengan 

melakukan aktivitas validasi ialah peneliti akan turut serta dalam komunitas 
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Romanisti Indonesia Regional Malang tersebut untuk memperoleh data, dan dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan tehnik “triangulasi” sebagai tehnik keabsahan 

datanya. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah 

ada. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

triangulasi sumber, yang merupakan pembandingan dan pengecekkan balik subyek 

penelitian yaitu anggota komunitas terhadap derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu yang berbeda dalam penelitian (Sugiyono, 2007 : 

83). 

 


