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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan penemuan-penemuan 

yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur 

statistik atau dengan cara lain dari kuntitatif (pengukuran). Penelitian 

kualitatif ini dapat menunjukkan pada peneliti tentang kehidupan 

masyarakat, fungsional organisasi, atau pergerakan-pergerakan sosial. 

Beberapa data dapat diukur melalui sensus, tapi analisisnya menggunakan 

analisis data kualitatif. 39 

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berbentuk kata, 

kalimat, pernyataan, konsep. Tujuannya adalah untuk menggambarkan 

secara terperinci dan relatif akurat mengenai topic yang akan diangkat 

dalam penelitian ini. Segala kegiatan pengumpulan data di peroleh dari 

narasumber yang dipercaya dan terkait dari pihak Grapari Telkomsel 

Malang. 

3.2. Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang dipilih adalah deskriptif. Hal ini digunakan 

untuk mengetahui secara rinci mengenai strategi komunikasi pemasaran 

terpadu dalam menjaga loyalitas pelanggan melalui program Telkomsel 

Poin. 

                                                           
39Muslimin Machmud, 2016. Tuntutan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah. 

Malang: Selaras, Hal. 52 
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Dasar penelitian ini adalah penelitian naturalistik  fenomenologis 

karena penelitiannya  dilakukan pada obyek yang alamiah (natural setting) 

40. Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak ingin merubah  kondisi-kondisi 

yang bisa mempengaruhi data dalam penelitian. 

3.3. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Juli 2018 dan November 2018. 

Bertempat di kantor GraPARI Telkomsel Malang, Jl. Letjen S. Parman No. 

47 Malang. 

3.4. Subjek Penelitian 

Dalam menentukan subjek, penelitian menggunakan purposive 

sempling. Purposive sempling yakni pemilihan sampel berdasarkan 

karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan atau 

sangkutpaut dengan karakteeristik populasi yang telah diketahui 

sebelumnya. Sehingga peneliti memilih subjek berdasarkan karakteristik 

yang sesuai dengan tujuan penelitian atau yang dianggap memiliki 

informasi yang relevan dengan masalah pokok penelitian. Adapun 

karakteristik subjek pada penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Mengerti, memahami dan menjalankan strategi Integrated 

Marketing Communication di Grapari Telkomsel Malang. 

2. Bekerja pada devisi Acquisition Loyalty Retention minimal 2 

tahun di Grapari Telkomsel Malang. 

                                                           
40 Ibid,. hlm 51 
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3. Mengerti, memahami, dan ikut menjalankan program 

Telkomsel Poin. 

Dari karakteristik yang telah disebutkan diatas, subjek dalam 

penelitian ini ada 5 orang yang meliputi: 

1. Supervisor  Acquisition Loyalty Retention (ALR) 

2. Staff administrasi Acquisition Loyalty Retention (ALR) 2 

orang. 

3. Telkomsel Merchant Officier GarPARI Branch Malang  2 

orang. 

Acquisition Loyalty Retention (ALR) bertugas untuk mendata 

pelanggan yang memiliki usage dan pengguna rata-rata produk perbulannya 

serta berapa besarnya penggunaan. Divisi ini juga menggandeng merchant 

serta promosi ke pelanggan menggunakan telkomsel poin, dan semua yang 

terkait dengan poin, karena tujuannya adalah loyalty. 

3.5. Sumber Data 

Lofland mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya  adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain.41 Adapun sumber yang digunakan pada 

penelitian ini ialah: 

a. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh melalui pengukuran oleh 

peneliti bukan berasal dari data yang telah ada. Dengan kata lain 

                                                           
41 Lexy J Moeleong, 2015,. Metodologi Penelitian Kualitatif,. Bandung : Rosda Hlm 157 
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data primer didapatkan langsung dari informan atau subjek 

penelitian. 

b. Data Sekunder 

Jenis data yang tidak langsung didapat dari sumbernya. 

Misalnya data sekunder dari berbagai buku, dokumen, internet, 

dan media cetak. Dengan kata lain data sekunder disebut sebagai 

data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan telah di 

dokumentasikan sehingga dapat digunakan oleh pihak peneliti.42 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

a) Wawancara  

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara (interviewer). Wawancara ini digunakan oleh 

peneliti untuk menilai keadaan objek ataupun seseorang, 

misalnya untuk mencari data tentang latar belakang perusahaan, 

pendiri perusahaan, dll.43 

b) Dokumentasi 

Dokumentasi yakni dengan melihat dan menganalisa dokumen-

dokumen, baik dokumentasi dalam bentuk data tertulis, foto 

ataupun audio yang berkaitan dengan penelitian. 44 

                                                           
42 Machmud Muslimin,. Op. cit,. Hlm 62 
43 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Asdi Mahasatya hlm 155 
44 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif,. Malang : UMM Press hlm 73 
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3.7. Teknik Analisis Data 

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai 

tuntas. Dalam penelitian kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk 

menganalisis data pada waktu peneliti di lapangan maupun setelah kembali 

dari lapangan baru di analisis. Pada penelitian ini analisis data dilaksanakan 

bersamaan dengan pengumpulan data. 45Adapun alur teknis model 

interaktif yang digunakan sebagai berikut: 

a) Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi kemudian dicatat dalam catatan deskriptif. Catatan 

deskriptif adalah catatan alami, catatan tentang apa yang dilihat, 

didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa 

adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena 

yang dialami. 46 

b) Reduksi data 

Inti dari reduksi data adalah penggambungan data yang 

kemudian peneliti memilih data yang relevan, bermakna, serta  

memfokuskan data yang mengarah dalam memecahkan 

masalah, penemuan, pemaknaan, untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. 47 

  

                                                           
45 Muslimin Machmud, op.cit,. hlm 81 
46 Ibid,. hlm 81 
47 Ibid,. hlm 81 
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c) Penyajian Data 

Tujuan sajian data yaitu untuk menggabungkan informasi 

sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 

Dengan demikian penyajian data ini dimaksudkan agar data 

yang diperoleh lebih komunikatif, artinya baik peneliti maupun 

pembaca lebih mudah memahami data tersebut. Sehingga 

peneliti lebih memahami data yang di peroleh dan tidak 

membuat kesimpulan yang membosankan. 

d) Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan selaman proses penelitian 

berlangsung, sama halnya proses reduksi data. Data yang telah 

terkumpul selanjutnya akan diambil kesimpulan sementara dan 

setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan 

akhir. 

3.8. Uji Keabsahaan Data 

Dalam penguji keabsahaan data peneliti menggunakan cara 

Triangulasi. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi 

tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.  Dengan kata 

lain, Triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang 

diperoleh peneliti dari beberapa sudut pandang yang berbeda dengan cara 

mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan 

data.48   

                                                           
48 Ibid,. hlm 71-73 


