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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metodelogi penelitian adalah seperangkat cara yang sistematik, logis dan 

rasional yang dipergunakan oleh peneliti ketika merencanakan, mengumpulkan, 

menganalisis dan menyajikan data untuk menarik kesimpulan (Hamidi, 2007: 

122). Cara-cara tersebut meliputi beberapa unsur penelitian seperti: 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan 

kualitatif, Menurut Moleong (2007: 3) yang menyatakan ”metodologi 

kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena 

merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dalam memperoleh data-data 

yang dibutuhkan berasal dari uraian atau penjelasan dari informan-informan 

yang menjadi objek dalam penelitian ini terkait dengan proses atau aktivitas 

komunikasi pemasaran yang digunakan. 

 
B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif. Sebagaimana arti 

definisi deskriptif yang peneliti pahami yaitu menjelaskan atau menguraikan 

data yang diperoleh nanti kedalam bentuk analisis dan generalisasi untuk 

menjawab rumusan masalah yang peneliti tetapkan. Penelitian ini 
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menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu 

pendekatan yang berspektif emik (sudut pandang informan), yakni 

pendekatan penelitian yang perolehan datanya dalam bentuk narasi, cerita 

detail, ungkapan dan bahasa dari subjek penelitian (Hamidi, 2007: 124). 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh nanti didapatkan melalui proses 

wawancara dengan karyawan divisi pemasaran dan karyawan senior CV. 

Pusgita terkait dengan aktivitas pemasaran yang dilakukan. 

 
C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya 

sesuai dengan masalah penelitian. Teknik penetapan subjek penelitian ini 

berdasarkan pada metode purposive sampling. Sebagaimana definisi 

purposive sampling menurut Sugiyono (2014: 85), bahwa purposive sampling 

merupakan penentuan subjek/sampel melalui beberapa pertimbangan-

pertimbangan tertentu. Berdasarkan dari definisi tersebut, maka kriteria 

subjek dalam penelitian ini yaitu: 

a. Merupakan karyawan tetap CV. Pusgita. 

b. Merupakan karyawan yang terlibat langsung dalam aktivitas komunikasi 

pemasaran perusahaan pengrajin tas CV. Pusgita Kabupaten 

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. 

Berdasarkan pemaparan mengenai kriteria subjek penelitian diatas, 

maka peneliti menetapkan subjek penelitiannya adalah karyawan divisi 

pemasaran. 
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D. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sumber datanya, antara lain 

sebai berikut:  

a. Sumber Primer 

Data primer merupakan data fakta dan informasi yang diperoleh langsung 

oleh peneliti dari lapangan atau lokasi penelitian termasuk juga dari 

subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah segala unsur, 

baik itu berupa data dan fakta yang ada di lapangan maupun informasi 

dari subjek penelitian yang berkaitan dengan aktivitas komunikasi 

pemasaran CV. Pusgita. 

b. Sumber Sekunder 

Data sekunder merupakan data penunjang dari penilitian ilmiah. Data 

sekunder adalah data penunjang yang berkaitan dengan pokok 

pembahasan dalam penilitian ini yang sifatnya melengkapi dan 

memperkuat hasil penelitian, yaitu berupa: literatur ilmiah, laporan, dan 

segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan pokok pembahasan. 

 
E. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini yaitu di Kecamatan Tanggulangin Kota Sidoarjo, 

tepatnya di CV. Pusgita. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan April 

2016. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sepertli 

melakukan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti 
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dengan tujuan untuk memperoleh data secara rinci dari subjek dalam 

penelitian ini. Dokumentasi sebagai instrumen terakhir berfungsi sebagai data 

untuk memperlengkap data, dokumentasi yang dimaksud yaitu bukti fisik dari 

aktivitas komunikasi pemasaran yang pernah dilakukan oleh subjek 

penelitian. 

a. Wawancara  

Adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan 

tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan dengan 

arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Wawancara dilakukan secara 

mendalam dan tidak terstruktur kepada subjek penelitian dengan 

pedoman yang telah di buat. Teknik wawancara digunakan untuk 

mengungkapkan data tentang proses dan aktivitas komunikasi pemasaran 

yang dilakukan oleh CV. Pusgita setelah mengalami musibah lumpur 

Lapindo. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan 

sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip 

kegiatan atau aktivitas komunikasi pemasaran yang telah dilakukan oleh 

CV. Pusgita setelah mengalami musibah lumpur Lapindo. 

 
G. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu (Sugiyono, 2014: 246). Analisis data tersebut terdiri dari 
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reduksi data, penyajian data dan verifikasi Data. Berikut analisis data menutu 

Miles dan Huberman (1984): 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, kemudian dicari tema dan polanya. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Sehingga akan mudah 

dipahami data yang disajikan. 

3. Verifikasi Data 

Verifikasi data dapat diartikan sebagaikan penarikan kesimpulan 

(Sugiyono, 2014: 246-252). 

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam 

bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, 

pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian 

diambil intisarinya saja. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap 

dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan 

menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari 

lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya 

melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi 

 
H. Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi 

sumber. Menurut Sugiyono (2014: 274) dalam bukunya “Metode Penelitian 

Kuantitatif Kualitatif dan R&D” menyatakan bahwa “Triangulasi digunakan 
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untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan demikian peneliti akan 

mengecek data-data pokok yang kemudian dianalisis atau digeneralisasikan. 

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Oleh 

sebab itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. 

Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat 

tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan 

dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007:330). 

 

 

 


