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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk 

melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu 

secara faktual dan cermat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menemukan atau 

mengembangkan teori yang sudah ada. Pendekatan kualitatif berusaha menjelaskan realitas 

dengan menggunakan penjelasan deskriptif dalam bentuk kalimat (Sugeng Pujileksono: 

2010; 56 – 57) 

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menggunakan studi kasus. Dalam 

pengertian secara umum, studi kasus merupakan sebuah metode riset yang mana dijadikan 

untuk menemukan kumpulan data dalam sebuah penelitian. Riset dalam studi kasus 

mencakup berbagi aspek yang dapat digunakan secara komprehensif untuk menejelaskan, 

menguraikan dan meneliti. Aspek yang dimaksud meliputi individu, kelompok, maupun 

organisasi. 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe dan dasar penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif.  Deskriptif 

kualitatif menurut Jalaludin Rahmat adalah sebuah metode yang ditujukan untuk 

mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada (Jalaludin 

Rahmat: 2014; 25).  

Gejala yang dimaksud adalah bentuk identifikasi, tinjauan praktek, melakukan 

perbandingan serta menghasilkan sebuah evaluasi dalam menyusun stratgi pematangan 
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suatu program. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti melakukan identifikasi 

masalah-masalah yang mencakup internal dan ekternal dari program-program yang 

dilakukan oleh INDANA. Internal meliputi aktivitas karyawan yang menjalankan strategi 

promosi INDANA, sedangkan eksternal mencakup tingkat penjualan produk setelah 

perusahaan menjalankan strategi promosi. Adapun data yang peneliti temukan adalah 

bersumber dari INDANA. 

Berdasarkan pada gambaran umum diatas, penelitian deskriptif dapat berkenaan 

dengan kasus-kasus tertentu atau suatu populasi yang cukup luas. Oleh karena itu, metode 

ini peneliti jadikan sebagai instrumen guna untuk mendapatkan hasil penelitian tentang 

Strategi Promosi PT. Inti Daya Guna Aneka Warna dalam meningkatkan branding produk 

melalui kegiatan-kegiatan komunikasi. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan berlokasi di kantor pusat PT.INDANA Jl. Laksda Adi Sucipto, 

Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang yang merupakan kantor pusat 

PT.INDANA di Indonesia. Adapun waktu penelitian disesuaikan dengan tahapan 

wawancara yang berlangsung. 

3.4 Sumber Data 

Subjek dan Informan Penelitian 

Untuk menentukan subjek penelitian, penelitian yang digunakan adalah metode total 

sampling. Sampel adalah sebagian dari populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen atau 

unsur yang akan diteliti. Populasi dan sampel adalah dua konsep yang saling berkaitan. 

Sehingga sample dalam penelitian ini adalah Marketing Komunikasi PT.INDANA 

Sehingga kriteria subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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a) Memiliki jaringan eksternal yang luas dalam meningkatkan branding produk

b) Memahami lingkungan sosial atau target audiance yang dapat memperlancar promosi

produk

Sedangkan untuk menentukan informan penelitian, peneliti menggunakan  purposive 

sampling yaitu informan penelitian yang dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh 

peneliti, adapun kriteria subjek penelitian ini yakni, memiliki hubungan kerja yang 

sistemik dan merupakan partner dari Marketing Komunikasi PT.INDANA dalam 

menjalankan promosi produk dan peningkatan produksi. Adapun informan yang dimaksud 

berjumlah tujuh (7) orang dari jabatan yang berbeda. 

Subjek dan informan penelitian yang peneliti tentukan di atas merupakan sejumalah 

karyawan atau staf yang memiliki hubungan satu sama yang lain. data yang peneliti 

temukan dari masing-masing informan menjelaskan tentang tugas dan fungsi masing-

masing dalam menjalankan strategi promosi INDANA. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data secara umum dapat menggunakan beberapa alat dalam 

pengumpulan dan pengolahan data. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus pada 

tiga jenis instrumen saja, yakni; 

a. Observasi

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti melakukan tahap observasi partisipatif untuk

mendapatkan akurasi data. observasi partisipatif adalah keterlibatan peneliti dalam

kegiatan sehari-hari subjek yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data.

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap

gejala yang tampak pada obyek penelitian.
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b. Wawancara  

Wawancara atau interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat 

diperlukan dalam penelitian. Wawancara dapat dilakukan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Namun dalam pengumpulan data kualitatif membutuhkan wawancara 

secara langsung agar data yang ditemukan di lapangan menunjang kualitas penelitian. 

Peneliti melakukan wawancara secara langsung melalui lisan atau tatap muka kepada 

subjek dan informan penelitian. Teknik ini peneliti lakukan agar dapat mengetahui 

secara lengkap dan mendalam tentang strategi promosi yang dilakukan oleh INDANA 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi sangat penting untuk digunakan selama proses pengolahan data. 

Dokumentasi diperlukan guna memperkuat dalam memperoleh data secara langsung, 

baik berupa administrasi, penawaran kerjasama, schedule kegiatan pelaksanaan, dan hal 

lain yang dapat memperlancar strategi promosi yang dilakukan oleh INDANA sebagai 

informan peneliti.  

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis. Untuk menganalisis 

data, pertama-tama peneliti melakukan pengumpulan data yang sudah ada kemudian 

mengidentifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik analisis data secara umum 

menurut Miles dan Huberman dapat dijelaskan dibawahi: 

a. Reduksi Data  

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal 

yang penting, dicari pola dan temanya. Adapun tahapan-tahapan yang dapat 
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dilakukan dalam reduksi data yakni; membuat ringkasan, mengkode, menelusur 

tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo. Tahapan ini 

dilakukan agar mempermudah dalam menganalisis data-data dalam temuan 

penelitian 

b. Penyajian Data 

Penyajian data artinyamendisplay atau menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori dan penyeleksian data. Penyajian data yang 

digunakan dalam penelitian ini bersifat naratif, artinya untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian ini agar dapat menjawab rumusan masalah yang 

bersifat sementara dan berkembang selama proses penelitian di lapangan. 

Kesimpulan penelitian yang disajikan berupa deskripsi atau gambaran yang awalnya 

belum jelas menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal dan interaktif. 

Penarikan kesimpulan dan verivikasi dilakukan setelah dari lapangan. 

3.7 Validitas Data 

Dalam memperoleh keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber yaitu sebuah instrumen yang dapat membandingkan atau mengecek 

ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. 

Membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang berkaitan. 




