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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 

yang dimaksud dengan memahami fenomena tentang yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, motivasi, tindakan, dsb. 

Secara utuh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan juga 

bahasa, pada suatu kontek khusus yang alamiah dan juga memanfaatkan 

berbagai metode alamiah (Sugiyono, 2015). 

Peneliti memilih pendekatan kualitatif dikarenakan, peneliti 

menginginkan untuk memaparkan suatu peristiwa secara mendalam 

tanpa memiliki maksut menggeneralisasikan. 

 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Peneliti ini menggunakan tipe deskriptif yang menggunakan 

pendekatan kualitatif. Kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang 

akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis ataupun 

lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati oleh peneliti. (Sugiyono, 

2015). Deskriptif kualitatif yakni penelitian yang memaparkan situasi 

atau peristiwa. 

 



45 

 

3.3 Fokus Penelitian 

Peneliti membatasi atau memfokuskan penelitian ini pada 

penggunaan media sosial instagram sebagai bauran komunikasi 

pemasaran pada Save Your Sneakers Kota Malang. Pembatasan ruang 

lingkup peneliti dibutuhkan supaya peneliti waktu melakukan penelitian 

tidak melebar. Peneliti memilih memfokuskan penelitian ini kepada 

penggunaan media sosial instagram, mengingat adanya permasalahan 

yang terjadi mengenai pembaharuan komunikasi pemasaran dengan 

konsumen. 

 

3.4 Sumber Data 

Dalam penelitian ini, membagi sumber data menjadi dua bagian, 

yaitu; 

a. Sumber data primer yaitu hasil wawancara terhadap pemilik Save Your 

Sneakers dan  karyawan yang memiliki wewenang menjalankan media 

sosial instagram Save Your Sneakers dan juga data perusahaan. 

b. Sumber data Sekunder yaitu dokumen – dokumen konsumen Save Your 

Sneakers serta dokumen terkait media sosial instagram Save Your 

Sneakers. 
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3.5 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Toko Save Your Sneakers di jalan 

Kalpataru 119 Kota Malang sebagai tempat berlangsungnya penggunaan 

media sosial instagram sebagai media bauran komunikasi pemasaran. 

Waktu dalam penelitian ini berlangsung pada bulan Agustus 2018. 

 

3.6 Subjek dan Informan Penelitian 

Peneliti dalam melakukan penelitian ini juga menggunakan 

teknik purposive sampling dalam menentukan sebuah subjek penelitian. 

Artinya yang dimana peneliti menentukan subjek dengan pertimbangan, 

subjek terpilih tersebut sudah dianggap oleh eneliti yang paling 

mengetahui tentang permasalahan yang diangkat peneliti. Subjek 

penelitian melalui purposive sampling yaitu dari pihak internal toko Save 

Your Sneakers. 

Adapun subjek yang dipilih dalam penelitian setidaknya 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Pihak internal dari Save Your Sneakers 

2. Memiliki wewenang pada penggunaan media sosial 

instagram sebagai media bauran komunikasi pemasaran 

mencakup perencanaan, pelaksanaan hingga penerbitan 

dalam penggunaan instagram. 

3. Mengoprasikan akun instagram Save Your Sneakers setiap 

waktu 
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Dari kriteria tersebut diatas diperoleh subjek sebagai berikut: 

1. Eric Caesar selaku pemilik (owner) Toko Save Your Sneakers 

Kota Malang 

2. Laurent Bagas Kara  selaku karyawan (admin Instagram) 

Toko Save Your Sneakers Kota Malang 

Dalam penelitian ini, peneliti juga membutuhkan informan 

penelitian yang dimana orang lain yang juga memahami informasi objek 

dan juga dapat memberikan informasi implementasi program maupun 

permasaahan yang telah diangkat oleh peneliti. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

melakukan penelitian, yaitu: 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang 

mempunyai ciri spesifik berkenaan dengan perilaku manusia, 

proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden yang diamati tidak 

terlalu besar (Sugiyono, 2015). Peneliti melakukan pra-penelitian 

dengan pihak save you sneakers sebelum penelitian akan 

dilaksanakan. 

2. Wawanacara  

Wawancara adalah percakapan antara periset seseorang 

yang berharap mendapatkan informasi dan informan seseorang 
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yang diinformasikan mempunyai informasi penting tentang suatu 

objek (Berger, 2000). Jenis wawancara yang diterapkan yaitu 

wawancara secara mendalam. Wawancara yang dilakukan secara 

mendalam ini adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dan 

juga informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan 

informasi agar dapat data yang lengkap dan juga mendalam. 

Wawancara mendalam dilakukan kepada pihak Save Your 

Sneakers yaitu Eric Caesar karena pihak ini yang berperan dalam 

menyusun bauran komunikasi pemasaran dalam media sosial 

instagram. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada Laurent 

Bagas Kara karena pihak ini turut menjalankan kegitan komunikasi 

pemasaran melalui instagram. Pertanyaan yang digali mengenai 

penggunaan media sosial instagram sebagai bauran komunikasi 

pemasaran pada toko Save Your Sneakers Kota Malang. 

3. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh 

data sekunder atau bisa disebut sebagai data pendukug untuk 

melengkapi data lainya. Data-data yang dimaksudkan berupa arsip, 

foto. 

3.8 Teknik Analisa Data 

Teknis analisa data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

yaitu model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015): 
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a. Reduksi data 

Reduksi data yaitu dimana upaya peneliti dalam melakukan 

suatu pemeriksaan data dengan beberapa kegiatan dengan cara 

memilih ataupun merangkim yang pokok dan juga mefokuskan 

kepada hal yang penting. 

b. Penyajian data 

Penyajian data yang ini yaitu seluruh data-data waktu di 

lapangan yaitu berupa observasi, wawancara dan juga dokumentasi 

yang akan dianalisis oleh peneliti yang sesuai dengan teori yang 

sudah dipaarkan sebelumnya. Hal ini sehingga dapat memunculkan 

deskripsi tentang media sosial instagram sebagai bauran 

komunikasi pemasaran pada Save Your Sneakers. 

c. Penarikan kesimpulan 

Hal ini dalam penarikan kesimpulan yaitu dengan kegiatan 

penggambaran secara utuh dari objek yang sudah diteliti kepada 

proses penarikan kesimpulan yang berdasarkan penggabungan 

suatu informasi yang telah disusun dalam suatu bentuk pada 

penyajian data. Informasi tersebut guna peneliti dapat memaparkan 

kesimpulan dari berbagai sudut pandang peneliti guna lebih 

mempertegas penulisan yang ada di skripsi ini. 
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Gambar 3.1 Model Teknik Analisis Data (Matthew B. Miles dan 

A. Michael Huberman) 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles dan Huberman Dalam Sugiyono 

 

Bagan teknik analisis data model interaktif Miles dan Hubermen 

bisa disimpullkan, pada saat melakukan analisis data kualitatif mendapati 

dan bisa dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data 

yang ada Proses yang secara bersamaan ini yaitu meliputi reduksi data, 

penyajian data dan juga penarikan kesimpulan. 

3.9 Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini metode keabsahan data yang digunakan 

peneliti ialah Triangulasi. Triangulasi yaitu menganalisis jawaban subjek 

dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data 

lainnya) yang tersedia (Sugiyono, 2015). Triangulasi yang digunakan 

oleh penliti adalah Triangulasi sumber data. Cara yang dilakukan ini 

dengan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang sudah 

diperoleh melalui waktu dan juga cara yang berbeda dalam metode 

kualitatif yang dilakukan dengan: 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi 
Penarikan 

Kesimpulan 

Penyajian 
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a) Membandingkan data-data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara. 

b) Membandingkan yang sudah dikatakan orang di depan umum 

degan apa yang sudah dikatakan secara pribadi. 

c) Membandingkan yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang sudah dikatakan. 

d) Membandingkan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan juga pandangan orang lain. 

e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi-isi dokumen yang 

sudah berkaitan. 


