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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif, yakni penelitian yang 

bermaksud untk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami subjek 

penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan sebagainya secara 

holistic. Selain itu cara deskripsinya dalam bentuk kata-kata dan bahasa yakni 

pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah (Meleong, 2007:6). 

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data berupa pernyatan rinci dari 

subjek penelitian. Pernyataan tersebut akan di ungkapkan apa adanya, sesuai 

dengan bahasa dan persepsi para subjek. Dengan berusaha menjelaskan dan 

mendeskripsikan mengenai aktivitas komunikasi pemasaran dalam meningkatkan 

kepuasan pelanggan Ony Computer Pandaan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah diskriptif 

kualitatif. Menurut Rakhamat (2002:24) deskriptif adalah hanya memaparkan 

situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, 

tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Deskriptif sendiri diartikan 

melukiskan variable demi variable, satu demi satu. 

Menurut Lexy J Meleong (2007:5) penelitian kualitatif dari sisi definisi 

lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan yang memanfaatkan wawancara 
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terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan prilaku 

individu atau sekelompok. 

 

B. Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yakni mengumpulkan 

data untuk menggambarkan, memaparkan situasi juga kondisi dalam bentuk kata-

kata. Dasar penelitian yang digunakan adalah penelitian yang memfokuskan pada 

aktivitas komunikasi pemasaran Ony Computer Pandaan, Pasuruan. 

 

C. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Maret 2016. Lokasi 

penelitian dilakukan di Ony Computer Pandaan yang beralamat di Ruko Little 

Shanghai no. 18 Taman Dayu – Kec. Pandaan - Kab. Pasuruan. Penentuan lokasi 

ini karena Ony Computer Pandaan disamping sebagai  pusat laptop, accessories, 

service, dan CCTV juga merupakan anak cabang dari Ony Computer Malang 

yang berkembang sangat pesat karena telah mempraktikkan sistem komunikasi 

pemasaran secara sederhana namun sangat tepat sasaran. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Tehnik Penentuan Informan 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik purposive sampling, yaitu 

dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, 

random, atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Sugiyono, 
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2008:78). Dilakukan karena informan dinilai mengetahui apa yang diharapkan 

peneliti yang mungkin sebagai penguasa atau pimpinan sehingga akan 

memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. 

 

2. Informan  

Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan, karyawan, dan 

pelanggan Ony Computer Pandaan. Dalam penelitian ini, peneliti cenderung 

memilih informan yang dianggap tahu, dapat dipercaya, dan memenuhi kriteria 

sebagai berikut : 

1. Karyawan Ony Computer Pandaan minimal selama dua tahun. 

2. Pimpinan atau penanggungjawab dari masing-masing divisi. 

3. Sering berkomunikasi secara langsung dengan konsumen. 

4. Pelanggan minimal kurun waktu enam bulan dari pembelian pertama di Ony 

Computer Pandaan.  

5. Pelanggan minimal pernah melakukan pembelian sebanyak tiga kali di Ony 

Computer Pandaan. 

 

E. Sumber Data 

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. 

E.1. Data Primer 

Data primer yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan dari 

lapangan yakni dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan 

maupun observasi peneliti secara langsung di lapangan. 

 



35 

 

E.2.  Data Sekunder 

Data sekunder yang di gunakan peneliti adalah data berupa dokumen, 

gambar, atau foto dokumentasi Ony Computer Pandaan. Data tersebut untuk 

melengkapi dan menguatkan data primer. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi  

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik atau cara 

pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan terhadap objek yang 

diteliti. Observasi dapat di lakukan melalui panca indra seperti penglihatan, 

pendengaran, penciuman, peraba dan pengecap dan sebagainya. Observasi ini 

bisa di lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung ke objek yang di 

teliti. Pengamatan memungkinkan peneliti dapat merasakan apa yang di 

rasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan peneliti menjadi 

sumber data. 

   Dalam penelitian ini peneliti menggunakan participant observation, 

yaitu peneliti melakukan pengamatan penuh dengan cara melibatkan diri atau 

menjadi bagian lingkungan sosial. Peneliti akan mengikuti setiap proses 

komunikasi yang dilakukan karyawan pada pelanggan dengan tujuan 

mendapatkan data yang akurat. 
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2. Wawancara  

    Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara 

terstruktur yaitu pewawancara menentukan pedoman wawancara yang telah 

tersusun pada daftar pertanyaan, juga wawancara tidak tidak terstruktur yaitu 

pertanyaan yang bebas dijawab oleh informan. Seperti dikatakan oleh Lindolf 

(1995), dengan menggunakan metode interview, peneliti akan dapat “to learn 

about things that cannot be observed by other means (dapat mempelajari hal-

hal yang tampaknya memang tidak dapat dilacak dengan cara atau metode 

yang lain.”  

3. Dokumenter 

Metode dokumentasi dilakukan bertujuan untk mengumpulkan data 

yang sebelum penelitian ini dilakukan juga waktu penelitian ini berlanjut. 

Teknik ini juga digunakan untuk memperoleh data yang lain untuk 

mendukung data yang sudah di peroleh dari hasil wawancara dan observasi 

 

G. Teknik Analisis Data 

Bogdan dalam Sugiyono(2008:95) menyatakan bahwa analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan 

mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan tiga alur analisis data 

berdasarkan teknik Miles and Huberman (1992) yakni reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.  
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rrrPengumpulan 

Data 

  

 

 

 

 

 

 

 

        Sumber : Miles, 1992 : 20 

a. Reduksi data (data reduction) 

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, 

dan abstraksi data (kasar) yang ada dalam fieldnote. Proses ini berlangsung 

pada proses riset yang dimulai dari bahan reduction yang audah di mulai sejak 

peneliti menetapkan keputusan untuk meneliti. Reduksi data adalah bagian 

dari analisis, suatu analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat 

focus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. 

b. Penyajian data (data display) 

Merupakan rakitan suaru organisasi yang memungkinkan kesimpulan 

riset untuk dilakuka, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan 

memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau suatu tindakan 

lain berdasarkan penelitian tersebut, display meliputi berbagai mastics, 

gambar atau skema, jaringan kerja keterkaitan kegatan dan table. Keseluruan 

ggPenyajian Data 

Kesimpulan-kesimpulan: 

Penarikan/Verifikasi 

Rr Reduksi Data  
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dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan 

dimengerti. 

c. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing) 

Dalam awal pengeumpulan data, peneliti harus mulai mengerti arti 

dari hal-hal yang di temui dengan melakukan pencatatan, peraturan-peraturan, 

pertanyaan-pertanyaan dan proposisi-proposisi. Kesimpulan akhir sampai 

proses pengumpulan data berakhir. 

 

H. Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini uji keabsahan data (validitas data) dilakukan 

dengan tenik triangulasi atau triangulasi sumber. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan validitas data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. 

(Moleong, 2005:204). Dalam hal ini menujuk pada pada sumber yang 

bervariasi guna memperoleh data dengan persoalan yang sama. Cara ini dapat 

dilakukan dengan : 

Membandingkan data hasil pengamatan denga hasil wawancara . 

1. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang 
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berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada atau orang 

pemerintahan. 

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

 

 




