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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis hasil dari penelitian ini metode 

penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yang 

menjelaskan apa yang terjadi pada New Romance Pub & Resto dan apa yang 

dialami oleh subjek penelitian dalam aspek strategi yang digunakan dalam 

meningkatkan jumlah pelanggan. Dalam upaya mempertahankan pelanggan New 

Romance Pub & Resto dilihat dari perasaan, media iklan, alat promosi, maka jenis 

penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif karena untuk 

dapat mengetahui dan memahami fenomena apa yang dialami subjek penelitian 

dalam peningkatkan jumlah pelanggan dan bagaimana cara mempertahankan 

pelanggan dengan memanfaatkan metode seperti wawancara mendalam, 

pengamatan dan pemanfaatan dokumen yang tidak mengadakan penelitian. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif yang nantinya menjelaskan atau 

menguraikan data yang diperoleh kedalam bentuk analisis dan generalisasi untuk 

menjawab rumusan masalah yang peneliti tetapkan. 
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3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di New Romance Pub&Resto Jalan Malabar No 

168 Prigen, Jawa Timur. Waktu penelitian terhitung mulai dilakukan pada 

bulan juni 2016. 

 

3.4 Informan Penelitian 

Informan penelitian merupakan sumber data yang diminta 

informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Teknik penetapan Informan 

penelitian ini berdasarkan pada metode purposive sampling. Sebagaimana 

definisi purpose sampling menurut Sugiyono (2014: 85) merupakan 

penentuan subjek . Berdasarkan definisi diatas maka kriteria dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Karyawan divisi marketing New Romance Pub&Resto. 

2. Mengetahui strategi promosi yang dilakukan. 

3. Terlibat dalam pembuatan strategi dalam upaya mempromosikan New 

Romance Pub&Resto. 

4. Mengetahui perkembangan dan peningkatan jumlah pelanggan. 

Untuk memperoleh informasi melalui wawancara maka berikut 

informan yang sesuai dengan kriteria : 

a. Manager Entertaint 

b. Marketing event 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh berdasarkan cara perolehan dan sumber data 

dibedakan menjadi: 

1. Wawancara 

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber dengan diamati dan 

dicatat untuk pertama kalinya, yaitu melalui wawancara, untuk mengetahui 

strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan New Romance Pub&Resto  

dalam mempertahankan pelanggan. Teknik wawancara yang dilakukan 

yaitu menggunakan teknik wawancara mendalam (depth interview) dengan 

Kepala Bagian Marketing New Romance Pub&Resto, dan Marketing 

event. Wawancara mendalam ini tentunya dilakukan penulis dengan 

memusatkan perhatian untuk memperoleh data atau informasi secara 

langsung, mendalam, tidak terstruktur dan individual yang dapat dijadikan 

data utama penelitian. 

2. Dokumentasi 

Bila dikaitkan dengan penulisan penelitian mengenai strategi komunikasi 

pemasaran New Romance Pub&Resto dalam meningkatkan jumlah 

pengunjung, data dokumentasi ini diperoleh dari buku-buku yang terkait 

dengan masalah penelitian penulis, dokumen atau arsip-arsip tertulis 

lainya maupun dokumentasi. Data Sekunder dikumpulkan dari 

dokumentasi New Romance Pub&Resto: 

a. Foto-foto yang berkaitan dengan strategi komunikasi pemasaran 

b. Flayer sebagai alat promosi New Romance Pub&Resto 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu 

(Sugiyono, 2014: 246). Analisis data tersebut terdiri dari reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi data. 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. 

Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. 

b. Reduksi data 

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

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

c. Penyajian data 

 Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Sehingga akan mudah 

dipahami data yang di sajikan. 

d. Verifikasi data 

 Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam 

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

pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian 

diambil intisarinya saja.  
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Berdasarkan keterangan diatas, maka setiap tahap dalam proses 

tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah 

seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah di dapat dari lapangan 

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

metode wawancara yang di dukung dengan studi dokumentasi. 

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan triangulasi. Hal 

ini merupakan salah satu pemeriksan keabsahan data yang memanfaatkan 

seseuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu (Moelong, 2006: 330). Pemeriksaan dan 

pengecekan yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah melalui sumber 

lain yaitu dengn cara membandingkan hasil pengamatan dan hasil wawancara 

dengan informan penelitian. 

 

 


