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BAB III 

Metodologi Penelitian 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian 

kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Meleong, 2007:3) mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata 

tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati dan pendekatan ini 

diarahkan pada latar serta individu tersebut secara holistic (utuh). Metode kualitatif yaitu 

pengamatan, wawancra, atau penelahaan dokumen. Metode kualitatif ini di gunakan karena 

beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila 

berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat 

hubungan antara penenliti dan responden. Ketiga,  metode ini lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang di 

hadapi (Moleong, 2007:8).  

Jadi, dalam hal ini tidak hanya meneliti mengisolasi individu atau organisasi ke dalam 

variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai dari suatu keutuhan dari program 

CAM (Community Ambassador). 

3.2  Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian Deskriptif ini bertujuan untuk meneliti 

program CAM (Community Ambassador) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat, dan hubungan fenomena (fenomenologi) yang akan diselidiki dalam 
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pembentukan brand rokok A-mild dalam suatu kelompok atau komunitas. Pendekatan 

fenomenologi berhubungan dengan pemahaman tentang bagaimana keseharian, dunia 

intersubyektif (dunia kehidupan). Fenomenologi bertujuan untuk menginterpretasikan tindakan 

sosial kita dan orang lain sebagai sebuah yang bermakna (dimaknai) serta dapat merekonstruksi 

kembali turunan makna (makna yang digunakan saat berikutnya) dari tindakan yang bermakna 

pada komunikasi intersubjektif individu dalam dunia kehidupan sosial. Penelitian fenomenologi 

mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari 

oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Fenomenologi dilakukan dalam situasi yang 

alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji dan 

peneliti bebas untuk menganalisi data yang diperoleh. 

Disebut deskriptif karena data yang telah terkumpul dilakukan analisis kemudian 

dipaparkan secara deskriptif (uraian) untuk mencapai suatu hasil dan kesimpulan (Kriyantono, 

2006: 70). 

3.3  Subjek Penelitian 

Objek penelitian meliputi komunitas yang mengikuti program CAM yang mayoritas 

bukan perokok A-mild. Metode Pengumpulan data penelitian ini mengunakan dua metode 

pengumpulan data yang menurut jenisnya dapat dibedakan meliputi : 

a. Data primer 

Data utama penelitian ini akan mengunakan wawancara mendalam (indepth interview) 

yang dilakukan kepada subyek penelitian. Wawancara mendalam merupakan proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 
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pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Peneliti memilih perwakilan 

komunitas sebagai narasumber karena memiliki peran dalam penyelengaraan program CAM 

(Community Ambassador). 

b. Data Sekunder 

Peneliti mengunakan teknik pengumpulan data sekunder sebagai berikut : 

-Studi dokumentasi 

Merekam suara wawancara peneliti dengan para perwakilan komunitas. Serta hasil 

dokumentasi foto saat wawancara. Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data 

dengan mempelajari dan menganalisis data. Pada penelitian ini dokumentasi diperoleh dari 

artikel, foto – foto saat event berlangsung, dan situs jaringan. 

3.4 Teknik Sampling  

 Dalam penelitian kualitatif, subyek penelitian adalah informan atau responden karena 

menjadi pelaku pemberi informasi atau data dalam suatu penelitian (Hamidi, 2004:74) 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah CAM (Community 

Ambassador) dari komunitas yang pernah mengikuti program tersebut.  

Ciri-ciri subjek yang akan diteliti ialah : 

1. CAM (Community Ambassador) berumur 20 – 55 tahun. 

2. 3 CAM (Community Ambassador) komunitas yang penjualannya tertinggi. 

3. Bersedia untuk diwawancarai. 
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Dalam pencarian subjek penelitian, peniliti menggunakan teknik purposive sampling. 

Teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat 

peneliti berdasarkan tujuan riset. Sedangkan orang-orang dalam populasi yang tidak sesuai 

dengan kriteria tersebut tidak dijadikan sampel (Rachmat Kriyantono, 2012: 158) 

3.5 Waktu Dan Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. 

Penelitian ini akan dilaksanakan di basecamp atau tempat dari CAM (Community Ambassador) 

komunitas berkumpul. 

Waktu penelitian adalah waktu dimana peneliti akan melaksankan penelitian. Waktu 

penelitian yang dipilih peneliti yaitu pada tanggal 20-24 Maret 2016. Peneliti memilih waktu 

tersebut karena peneliti harus mengumpulkan semua informasi dan data yang mendukung 

penelitian ini. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil 

wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif 

serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton (Moleong, 2007:103), analisis data 

adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan 

uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan 

analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah 

menemukan teori dari data. 
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Keberadaan data dalam sebuah penelitian merupakan hal-hal yang harus dipenuhi, karena 

keberadaan sebuah data akan menunjang sebuah keberhasilan sebuah penelitian. Penelitian tanpa 

adanya data tidak lebih dari sekedar asumsi yang tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam analisa penelitian kualitatif terdapat beberapa alur kegiatan yang 

terjadi (Manulang, 2004:35). 

A. Reduksi data 

Diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data 

berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

diperlukan, dan mengorganisasikan data yang sesuai fokus permasalahan penelitian. Selama 

proses pengumpulan data reduksi dilakukan melalui pemilihan pemusatan, penyederhanaan, 

abstraksi, dan transparasi data kasar yang diperoleh dengan menggunakan catatan tertulis di 

lapangan. Selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, penelusuran tema-tema, membuat partisi, 

dan menulis catatan kecil pada kejadian seketika yang dirasa penting. 

B. Penyajian Data 

Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah berbentuk teks naratif 

dari catatan lapangan. Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa yang sedang 

terjadi dan apa yang harus dilakukan. Selanjutnya untuk dianalisis dan diambil tindakan yang 

dianggap perlu. 

C. Penarikan kesimpulan dan verifikasi Kegiatan  
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Menarik kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi 

utuh. Penarikan kesimpulan berusaha mencari makna dari komponen-komponen yang disajikan 

dengan mencatat pola-pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi, hubungan sebab akibat, dan 

proposisi dalam penelitian. Dalam melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan, kegiatan 

peninjauan kembali terhadap penyajian data dan catatan lapangan melalui diskusi dengan teman 

sejawat adalah hal yang penting. 

Analisis data dilakukan setelah data-data yang diperoleh di lapangan terkumpul. Pada 

penelitian ini analisis data yang digunakan, yaitu triangulasi, adapun cara yang digunakan 

peneliti dalam menganalisis data, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara yang 

dilakukan, selanjutnya membandingkan data wawancara yang dilakukan setelah program CAM 

berlangsung. Menganalisis data yang ada dengan kerangka teori yang digunakan Melakukan 

pengecekan atau pembanding hasil temuan antara hasil interview yang sesuai dengan kriteria 

opinion leader dari komunitas tersebut. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti memperoleh atau mengumpulkan data. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan teknik 

dokumentasi dan wawancara. Menurut (Hamidi, 2010:140) teknik dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data yang diperoleh dari catatan (data) yang telah tersedia atau telah dibuat oleh 

pihak lain. 

Teknik dokumentasi digunakan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan  data 

penjualan selama program berjalan. Dokumentasi tersebut menggambarkan CAM (Comunnity 
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ambassador) yang sedang melakukan kunjungan kepada anggota komunitasnya, yaitu menjual 

produk Amild  kepada anggota komunitasnya yang sudah terdaftar dalam program tersebut.  

Teknik wawancara yang digunakan oleh peniliti adalah dengan melakukan tanya jawab 

terhadap CAM (Community Ambassador) tentang proses perjalanan selama program 

berlangsung mulai dari awal hingga akhir program tersebut. Serta apa dampak dari program 

tersebut terhadap komunitasnya selama program berlangsung. Dan apakah ada perubahan 

terhadap komunitasnya setelah progam itu berakhir.  Dari data pra survey peniliti memilih 3 

komunitas berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan yaitu:    

1. Komunitas Go Pro Malang 

2. Komunitas Himafo 

3. Komunitas X- Flash 

3.8 Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena 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). 

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti 

pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah fenomena yang diteliti 

dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari 
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berbagai sudut pandang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber yang berarti membandingkan mencek ulang derajat kepercayaan suatu subjek 

yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk cross check terhadap apa 

yang dikatakan berbagai sumber (Moleong. 2014: 330). 


