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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Metode Penelitian 

  Metode  penelitian  merupakan suatu  upaya untuk 

menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. 

Dalam  penelitian  ini peneliti menggunkan metode deskriptif  

kualitatif. Menurut Bogdam dan Taylor ( seperti yang dikutip oleh 

Moleong, 2005:4) metode kualitatif merupakan “prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata 

tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati”. 

Menurut  pendapatnya pendekatan ini diarahkan pada latar dan 

individu tersebut secara utuh (holistic). Jadi, dalam hal ini tidak 

boleh mengisolasikan individu atau  organisasi dalam  variable atau  

hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagian dari sesuatu yang 

utuh. Jadi, dengan  metode  kualitatif, penelitian ini akan 

mendeskripsikan segala sesuatu mengenai strategi komunikasi 

pemsaran Aremagezine dalam mempromosikan dan mendapatkan 

konsumen sesuai dengan apa yang diterapkan oleh media officer 

Arema. 

  Menurut definisi lain dikemukakn bahwa penelitian 

kualitatif merupakan “penelitian yang memanfaatkan wawancara 
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terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, 

perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang”. 

(Moleong,2005:5). Sehingga peneliti pun melakukan teknik 

wawancara mendalam , serta melakukan observasi untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

  Didapat dari dua definisi diatas, disimpulkan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh seseorang atau 

sekelompok orang seprti sikap, pandangan, perasaan dan perilaku 

secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata baik 

lisan maupun tulisan pada suatu konteks khusus yang alamiah. 

Didalam metode kualitatif proses risetnya berawal dari suatu 

observasi atau gejala. Metode kualitatif bersifat menjelajah 

(explorative) dimana pengetahuan tentang permsalahan masih 

sangat kurang atau belum ada sama sekali. (Kriyantono,2006 :46). 

  Riset kualitatif  bertujuan  memperjelas fenomena dengan 

sedalam – dalamnya dengan mengumpulkan data sebanyak – 

banyaknya. Riset ini tidak memerlukan besarnya populasi atau 

sempel. Disini lebih ditekankan persoalan kedalaman (kualitas) 

datanya bukan banyaknya (kuantitas) data. Maka dari itu 

diperlukan sebuah observasi dan juga pengamatan yang dalam pada 

penelitian ini, dikarenakan sebuah strategi yang diterapkan dalam 
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memasarkan sebuah produk atau jasa biasanya berbeda – beda pada 

setiap perusahaan. 

  Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan 

suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku 

yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, 

organisasi tertentu dalam suatu konteks setting tertentu yang dikaji 

dari sudut pandang yang utuh komperhensif dan holistic (utuh). 

  Penelitian kualitatif  bertujuan untuk  mendapatkan 

pemahaman yang bersifat umum  terhadap kenyataan social dari  

perspektif  partisipan. Pemhaman tersebut tidak ditentukan terlebih 

dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap 

kenyataan social yang  menjadi focus penelitian, dan kemudian  

ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang 

kenyataan – kenyataan tersebut. 

  Penelitian kualitatif  ini penulis menggunakan jenis 

deskriptif, dimana peneliti ini hanya memaparkan situasi atau 

peristiwa dan tidak mencari dan menjelaskan hubungan serta tidak 

menguji hipotesis atau membuat prediksi . metode deskriptif ini 

ditujukan untuk : 

1. Mengumpulkan informasi secara rinci yang melukiskan 

gejala yang ada. 
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2. Mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan 

praktek – praktek yang berlaku. 

3. Membuat perbandingan dan evaluasi 

4. Menentukan apa yang dialkukan orang lain dalam 

menghadapi masalah yang sama dan belajar dari 

pengalaman  mereka untuk mendapatkan rencana dan 

keputusan  pada waktu yang akan datang (Rakhmat, 

1999:25). 

  Paradigma yang digunakan dalam  penelitian  ini adalah  

paradigma postpositivisme  yang  dikemukakan  oleh  Frankfrut, 

paradigma  ini  memiliki  sisi etis yang  jelas, dengan  keinginan  

untuk  melakukan  suatu  perubahan  terhadap kenyataan social, 

dan mengajukan saran – saran  normative  mengenai arah yang 

harus ditempuh  untuk perubahan  tersebut. Misalnya dalam 

penelitian ini  jika dalam pengamatan ternyata perusahaan  ini  

memerlukan  sebuah  strategi  yang  belum  diterapkan  oleh  

perusahaan sebagai strategi untuk mendapatkan konsumen maka 

saran – saran yang  bermanfaat dapat diberikan demi  kemajuan  

perusahaan. 

1.2 Teknik Pengumpulan Data 

Ada dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu 

data primer dan data sekunder. 
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1.2.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

obyek penelitian, untuk data primer dikumpulkan dengan tiga 

cara yaitu : 

a. Wawancara 

  Wawancara adalah “Bentuk komunikasi antara dua 

orang, yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh 

informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan 

pertanyaan – pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu” 

(Mulyana,2004:180). 

Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

seseorang yang  ingin memperoleh informasi atau 

pewawancara dari narasumber yang sudah ditentukan 

sebagai informan. Dalam hal ini peneliti menetapkan 

Sudarmaji selaku ketua media officer Arema dan juga 

informan yaitu anggota media officer Arema, juga beberapa 

Aremania yang  menjadi target pemasaran dan juga 

konsumen majalah Aremagezine. Misalnya untuk 

menambah keyakinan peneliti tentang kompetensi  key 

informan, peneliti dapat  mencari  informasi tersebut pada 

informan  tambahan yaitu  karyawan, teman sejawat, 

ataupun pihak – pihak lain yang memiliki pengetahuan 

tentang key informan tersebut. 
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  Peneliti menggunakan teknik wawancra mendalam  

pada  penelitian ini untuk mendapatkan informasi sebanyak 

– banyaknya mengenai segala hal yang diperlukan. 

Penelitian  mengajukan  pertanyaan – pertanyaan  seputar  

strategi  komunikasi  pemasaran  Majalan Aremagezine 

kepada key informan yang sudah ditentukan sebelumnya 

tetapi  tidak  menutup kemungkinan peneliti bertanya 

tentang hal – hal yang  tidak  terlalu  erat kaitannya  dengan 

permasalahan  penelitian  tetapi masih  dalam jalur – jalur  

yang  berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti pun akan 

mencari informasi dari sumber – sumber lain dari informan 

lain , jika dirasa informasi yang diperoleh dari key informan 

tersebut masih belum mencukupi. 

b. Observasi 

  Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan 

non partisipasi (non participant observation) yakni 

melakukan tanpa melinbatkan diri atau tidak menjadi bagian 

dari lingkungan social yang diamati ( Ruslan,2003 :36)  

  Peneliti hanya memperhatikan gejala – gejala atau 

fenomena kemudian mencatatnya dalam buku observasi. 

Teknik observasi ini dilakukan penulis untuk memberikan 

gambaran awal mengenai Aremagezine sebelum penelitian 

melakukan penelitian lebih lanjut. 
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c. Dokumentasi 

  Teknik dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk 

memperoleh dokumen – dokumen penting yang berguna 

dalam peneletian ini. Dokumen ialah setiap bahan tertulis 

maupun rekaman yang dapat digunakan  untuk  melengkapi 

data – data tambahan penelitian, seperti buku – buku, 

tulisan – tulisan, dan  profil  perusahaan. Dalam  penelitian  

ini dokumen yang dikumpulkan meliputi company profile  

Arema Indonesia serta berbagai literature yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

 

1.2.2  Data Sekunder 

  Data  sekunder adalah data  yang diperoleh dalam 

bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi 

yang dikeluarkan dari bernbagai organisasi atau perusahaan. 

Untuk  memperoleh  dan  menunjangn  data sekunder, maka 

dalam penelitian  ini  peneliti  menggunakan  beberapa  teknik 

pengumpulan data, yaitu data kepustakaan yang dikgunakan 

untuk mempermudah mendapatkan data – data, teori – teori, 

metode – metode penelitan dari buku – buku yang berkaitan 

serta menunjang penelitian, serta mencari data – data yang 

dibutuhkan melalui internet 
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1.3   Penentuan Informan 

  Dalam menentukan key informan dan informan, 

penulis memperhatikan aspek – aspek yang dapat memberikan 

informasi terkait dengan masalah penelitian yaitu strategi 

komunikasi pemasaran Majalah Aremagezine dalam 

meningkatkan jumlah konsumen dan mensosialisaikan. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi key informan adalah ketua 

divisi media officer Arema Indonesia dengan tujuan 

mengetahui startegi komuniasi pemsaran yang digunakan 

dalam meningkatkan jumlah konsumen Majalah Aremagezine. 

Kemudian seperti key informan, penulis pun melakukan 

wawancara terhadap redaktur Aremagezine iwan setiawan dan 

ovan setiawan untuk membandingkan infromasi yang 

diperoleh penulis dari key informan Sudarmaji. 

  Informan yang dipilih penulis adalah konsumen 

Aremagezine yang juga merupakan supporter Arema Indonesia 

Aremania yang dapat memberikan informasi secara langsung 

kepada penulis yang meneliti strategi komunikasi pemasaran 

Aremagezine dalam meningkatkan jumlah konsumen. Dari 

informanlah yang akan memberikan informasi kepada penulis 

apakah strategi komunikasi pemsaran yang digunakan Media 

Officer dalam meningkatkan jumlah konsumen dapat 

dikatakan sukses atau tidak dalam mencapai target ssasaranya. 
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  Kemudian untuk mengetahui informasi selain dari 

mengetahui informasi tambahan dari konsumen. Penulis 

melakukan wawancara terhadap Kaho salah satu Aremanai 

dari korwil sumbersari dan juga berlangganan Aremagezine. 

Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap Fahami 

Aremanani Kampus yang juga berlangganan Aremagezine.  

Penulis memilih Kaho dan Fahmi sebagai informana karena 

kedua Aremania tersebut sudah cukup mengetahuai dan sudah 

belanggana Aremagezine, sehingga dapat mendukung 

pencarian informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

 

1.4 Teknik Analisis Data 

  Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang 

penulis lakukan menggunakan deskripsi yang menggambarkan 

proses strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 

media officer dengan melalui kegiatan – kegiatan strategi 

komunikasi pemsaran yang dilakukan media officer dengan 

menggunakan teori Kotler 

1. Iklan blow the line  seperti penggunaan baner, brosur, neon 

sign line, stiker. 

2. Personal selling (pemasaran langsung) seperti mengunduh 

foto – foto Aremagezine serta topic utama yang diangkat. 
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3. Sales promotion (promosi penjualan) seperti memberikan 

paket harga dengan berlanggana tiga bulan mendapatkan 

potongan harga. 

4. Publicity (publikasi) dengan menagadakan event seperti 

acara ultah   Arema dan saat pertandingan digelar.  

  Pemeriksaan dan pengecekan yang dilakukan 

peneliti pada penelitian ini adalah melalui sumber lain yaitu 

dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan hasil 

wawancara dengan key informan dan informan. Ini juga 

termasuk dokumen yang berkaitan yaitu alat promosi yang 

digunakan media officer dalam upaya meningkatkan jumlah 

konsumen.  

1.5 Uji Keabasahan Data 

Uji keabsahan data yang digunakan oleh penelitia adalah 

teknik triangulasi. Tenik triangulasi merupakan salah satu 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data yang di uji (Moleong, 2006:330). 

Pemeriksaan dan pengecekan yang dilakukan peneliti pada 

penelitian yang dikerjakan ini melalui sumber lain yaitu dengan 

cara membandingkan data hasil pengamatan dan hasil 

wawancara dengan key informan dan  informan. Pengujian data 

juga termasuk dalam dokumen yang berkaitan dengan penelitian 
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seperti alat promosi yang digunakan oleh media officer dalam 

upanya meningkatkan jumlah konsumen majalah Aremagezine. 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

- Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor AREMA Lantai Dua

Divisi Media Officer dengan alamat Jl. Kertanegara no. 7

Malang

- Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai terhitung sejak bulan agustus 2014

sampai dengan selesai.


