
	 30	

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian   

 Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2012:05) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan 

maksud menfasirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Karena peneliti nantinya akan menghasilkan data yang berupa 

pernyataan dari informan tentang keadaan yang dialami. Penelitian kualitatif ini 

nantinya akan dilakukan tentang aktivitas kampanye Safety Riding yang dilakukan 

PT. Mitra Pinasthika Mulia. 

3.2. Tipe Penelitian  

 Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah tipe deskriptif, karena 

peneliti akan mendeskripsikan dan menggambarkan tentang aktivitas kampanye 

safety riding yang dilakukan oleh PT. Mitra Pinasthika Mulia. 

3.3. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di: 

a. PT. Mitra Pinasthikha Mulia Malang, Jalan Jenderal Basuki Rachmat No. 

71-73, Malang, Jawa Timur. 

b. PT. Mitra Pinasthika Mulia Surabaya, Jalan Simpang Dukuh No.42-44 

Surabaya, Jawa Timur. 

c. CV. Basic Pratama Production, Perum Bukit Cemara Tidar Blok J2 No.1, 

Malang, Jawa Timur. 
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3.4. Informan Penelitian  

 Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengambilan sampel yaitu purposive. Pemilihan infroman secara purposive yaitu 

penentuan informan dengan cara disengaja berdasarkan ciri atau kriteria tertentu 

yang dilakukan. Menurut Arikunto (2006:140) purposive sample didasarkan atas 

adanya tujuan tertentu, ciri-ciri, sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan 

ciri-ciri pokok populasi. Tujuan pemilihan secara purposive adalah untuk 

mendapatkan data yang sesuai dan secara jelas dapat memberi banyak informasi 

berkaitan dengan kebutuhan peneliti dan menjawab rumusan masalah penelitian. 

Sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka informan memiliki kriteria 

sebagai berikut: 

1. Orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kampanye safety 

riding. 

2. Orang yang mengetahui strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 

PT. Mitra Pinasthika Mulia. 

3. Orang-orang yang menyediakan atau menyelenggarakan kegiatan kampanye 

safety riding. 

3.5. Sumber Data  

 Menurut Lofland (dalam Moleong 2012:157) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata tindakan selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006). Penelitian ini menggunakan 

wawancara dalam pengumpulan datanya, sehingga sumber data disebut informan 

atau orang yang menjawab pertanyaan peneliti melalui lisan. Sumber data primer 
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dalam penelitian ini berupa kata-kata, gesture yang diperoleh dari lapangan 

maupun dari hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian. Selain 

itu, dokumen pendukung utama kampanye safety riding terhitung periode bulan 

Januari 2016. 

 Selanjutnya, data sekunder merupakan data penunjang yang berkaitan 

dengan pokok penelitian yang bersifat melengkapi dan memperkuat hasil 

penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang membantu menjawab 

rumusan masalah penelitian berupa dokumentasi, laporan-laporan dan dokumen 

yang berkaitan.  

3.6. Teknik Pengumpulan Data  

Informasi dan data diperoleh melalui proses wawancara didukung dengan 

dokumentasi. 

1. Wawancara 

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara guna memperoleh keternagan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara 

peneliti dengan informan dan dengan atau tanpa pedoman (guide) wawancara. 

Peneliti juga bertindak sebagai pemimpin dalam proses wawancara tersebut 

(Bungin, 2008; 108). 

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan yang belum didapat 

ketika melakukan pengamatan atau observasi dan untuk mendapatkan 

penjelasan yang lebih dalam tentang objek yang diteliti.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini berbentuk foto-foto dan gambar yang 

mendukung dalam penelitian ini. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan 
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sebagai sumber data tambahan dalam penelitian. Dokumentasi dapat 

menghasilkan data melalui meneliti dan mengamati hasil dokumentasi seperti 

foto atau gambar yang dapat memberikan gambaran tentang situasi, keadaan, 

atau peristiwa yang terjadi saat kampanye dilaksanakan. Dalam penelitian ini, 

foto dokumentasi jalannya kampanye menjadi sumber data tambahan bagi 

peneliti.  

3.7. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Dalam teknik 

analisis data tersebut diungkapkan bahwa data yang muncul berwujud kata-kata 

bukan rangkaian kata.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Miles-Huberman  
(Sumber: Huberman dan Miles 1992:20). 
 

Aktivitas dalam analisis data, yaitu: 

1. Reduksi Data (data reduction) 

Reduksi data yang dimaksud adalah data yang diperoleh di lapangan 

jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya jika 
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diperlukan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu.  

2. Penyajian Data (display data) 

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah menyajikan data. 

Menyajikan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk: 

uraian singkat, bagan, hubungan antar chart dan sebagainya. 

3. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Namun bila 

kesimpulan telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.  

3.8. Uji Keabsahan Data  

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2012:330). Teknik triangulasi 

yang paling banyak digunakan  ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik pengumpulan data. Cara memeriksa dengan teknik triangulasi 

sumber adalah peneliti akan memeriksa data yang telah diperoleh dari satu sumber 

data dengan beberapa sumber lain. Data yang dimaksud adalah data dari informan 

yang akan diperiksa melalui informan lainnya. Melalui triangulasi teknik 
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pengumpulan data, data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara terhadap 

informan akan dicek melalui observasi dan dokumentasi. 

 


