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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian studi kasus yang dimana dengan 

menggunakan bentuk ini, peneliti dapat mengembangkan analisis lebih dalam dengan 

inti persoalan “apa/apakah”, “bagaimana” mengapa” dari kasus satu dengan yang lain, 

fenomena yang masih terjadi dengan pendekatan penelitian kualitatif. Studi kasus 

adalah kegiatan penelitian yang ditujukan untuk penghimpunan data, pengambilan 

makna, dan perolehan pemahaman dari kasus tersebut. Teknik pengumpulan data 

yang bisa digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. 

3.1 Pendekatan Dan Tipe Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2016: 9) metode penelitian kualitatif merupakan metode 

penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian pada kondisi obyek yang alami, yang 

dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Teknik pengumpulan data diterapkan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data berubah induktif dan hasil dari penelitian 

kualitatif  lebih menitikberatkan pada arti/makna daripada generalisasi. 

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud peneliti 

dapat mengukur data menggunakan tulisan, kata - kata dan gambar. Dan kemudian 

peneliti dapat mengembangkan pertanyaan interview kepada subyek - subyek 
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penelitian menggunakan in depth interview hingga peneliti mendapatkan hasil 

mengenai Aktifitas Marketing Public Relations Pada Perusahaan Rokok Putra Masa 

Depan. 

Dan juga peneliti menggunakan desain deskriptif yang dimana pada cirinya 

merupakan eksplorasi dan memainkan peranan yang amat penting dalam menciptakan 

hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variable sosial. 

 

3.2 Fokus Penelitian  

 Fokus penelitian dari penilitian ini adalah menganalisis segala sesuatu 

aktivitas Marketing Public Relations yang dilakukan perusahaan rokok Putra Masa 

Depan dalam upaya menaikan rate brand perusahaan dan juga menaikan grafik 

penjualan produk dari perusahaan.  

 

3.3 Unit Analisis 

 Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, pelaku, 

organisasi, benda, wilayah ataupun tim work. Dalam peniltian ini unit analisisnya 

adalah semua divisi yang berkaitan dengan Marketing komunikasi di Perusahaan 

Rokok Putra Masa Depan Nganjuk. 
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3.4 Sumber Data 

 Sumber data adalah subyek data diperoleh atau dapat dijabarkan yaitu 

seseorang atau suatu hal atau benda dimana peneliti mengamati, bertanya, atau 

membaca tentang hal yang berkenaan dengan fokus penelitian, yang dijadikan sumber 

untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Menurut Lofland (1984: 47) dalam Moleong (2005: 157) sumber data utama 

didalam penelitian kualitatif adalah perkataan ataupun tindakan dan seterusnya 

merupakan tambahan data seperti dokumen-dokumen, buku-buku, artikel dan lain-

lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini: 

a. Data Primer 

Perolehan data yang didapatkan langsung dikelompokan Data yang didapat, 

dikumpulkan, dan juga data dapat diperoleh dari laporan secara orang yang 

pernah melakukan penelitian. Data primer dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil wawancara dengan kepala startegi marketing 

2. Hasil wawancara dengan divisi marketing 

3. Hasil wawancara dengan divisi public relations 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari 

berbagai sumber, perihal untuk mendukung data primer. Data sekunder ini, 

disebut juga sebagai data yang telah tersedia. Adapun data sekunder dalam 

penelitian ini adalah informasi seputar Aktifitas Marketing Public Relations 
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Pada Perusahaan Rokok Putra Masa Depan yang didapat melalui laporan 

internal perusahaan.  

Data acuan juga mencakup hasil pengkajian literatur dan artikel-artikel, jurnal-

jurnal ilmiah terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pengamatan 

lapangan dilakukan terutama untuk pengecekan ulang data sekunder dengan 

fakta-fakta yang terjadi. Kegiatan utama difokuskan untuk mengetahui 

Aktifitas Marketing Public Relations Pada Perusahaan Rokok Putra Masa 

Depan. 

 

3.5 Informan Penelitian 

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive  

(sengaja). Teknik purposive (sengaja) merupakan pengambilan informan dilakukan 

dengan cara ditentukan oleh peneliti sendiri dengan mempertimbangkan karakteristik 

dari sifat informan tersebut. Sedangkan menurut Bungin (2007) Teknik purposive 

merupakan salah satu   startegi menentukan kelompok peserta yang menjadi informan 

sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu, 

penggunaan teknik purposive ini menggunakan key person.  

 Ada tiga kriteria informan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Memiliki jabatan yang berkaitan dengan startegi pemasaran perusahaan 

2. Sebagai kepala divisi terkait 

3. Sebagai wakil divisi terkait 
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 Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan melalui tiga kriteria 

tersebut. Yang dimana dari tiga kriteria tersebut, peneliti mendapatkan lima informan 

untuk dijadikan salah satu sumber data ataupun informasi. Informan tersebut sebagai 

berikut: 

1. Kepala Marketing dan Planning (Bapak Wendi) 

2. Divisi Public Relations (Ibu Dian, dan Ibu Mita) 

3. Divisi Marketing (Ibu hajar, dan Bapak Heri) 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian 

ilmiah, dengan maksud data yang diperoleh ini diharapkan dapat digunakan untuk 

menjawab dan memecahkan permasalahan yang diangkat. Maka dari itu data tersebut 

harus valid dan akurat. Dalam teknik pengumpulan data, menurut Sugiyono (2016: 

224) penelitian kualitatif terbagi dalam tiga tipe dasar yaitu: 

a. Wawancara (Interview) 

 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (peneliti) kepada 

informan dengan maksud tertentu. Peneliti di sini akan menggunakan 

wawancara berstruktur dan atau tidak berstruktur. 

 Hal ini dimungkinkan untuk mengurangi terjadinya kekeliruan dalam 

mendapatkan data. Didalam penelitian kualitatif, wawancara ini dipandang 

lebih efektif dikarenakan para subyek mengetahui kalau mereka sedang 
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diwawancarai, dan juga mereaka mengetahui maksud dari wawancara itu. 

Sehingga peneliti dapat memperoleh data informasi yang diperlukan dalam 

penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan bentuk tanya jawab secara 

langsung dengan informan. Dalam melakukan wawancara, peneliti 

menggunakan pedoman wawancara agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

tidak menyimpang dari fokus penelitian. 

b. Dokumentasi.  

 Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

dokumen suatu data. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa 

bahan tertulis yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai sumber data 

yang bermanfaat untuk menguji, menafsir bahkan meramalkan. Pengumpulan 

data melalui penggunaan sumber-sumber tertulis yang berupa buku, majalah, 

buletin, laporan-laporan penelitian terdahulu, arsip-arsip perusahaan, dan 

sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan. 

c. Pengamatan (observasi).  

 Observasi merupakan kegiatan sehari – hari manusia dengan menggunakan 

pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain itu juga seperti telinga, 

penciuman, mulut, dan kulit. Memahami hal tersebut observasi adalah kemampuan 

manusia untuk meelakukan pengamatan melalui hasil kerja pancaindra mata serta 

dibantu dengan pancaindra lainnya. Bungin (2007) 
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 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dari arsip – arsip perusahaan 

untuk dijadikan sebagai data dokumentasi. Dan juga disini peneliti melakukan 

observasi hasil wawancara dengan informan melalui kunjungan ke perusahaan lagi 

setelah melakukan interview. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu analisis yang 

tidak mmerlukan perhitungan, melainkan meneliti pada kondisi obyek secara alamiah, 

dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data berubah induktif dan hasil penelitian 

kualitatif lebih memfokuskan pada makna daripada penggeneralisasian. 

Didalam penelitian kualitatif, analisis data dilangsungkan dari awal penelitian 

sampai proses kegiatan dilakukan. Data yang didapatkan, kemudian dikumpulkan dan 

dikelola secara sistematis. dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, 

mereduksi, selanjutnya penyajian data serta penyimpulan data (Miles dan Huberman, 

1992). Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data yaitu proses mengumpulkan data - data mentah yang belum 

diolah dan dianalisis serta merupakan hasil dari interview terhadap informan 

perusahaan. 

b. Reduksi data yaitu data lapangan dari semua informan dituangkan dalam 

uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan 
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direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal 

yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung 

secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. 

c. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi dari informan yang tersusun 

yang dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, melalui penyajian 

data, peneliti menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam bentuk 

yang lebih sederhana atau konfigurasi yang mudah dipahami. 

d. Penarikan kesimpulan, data yang telah diperoleh dilakukan analisis dan 

interpretasi terhadap data tersebut untuk memperoleh hasil yang sebenarnya 

Gambar 3.1 

Langkah-langkah Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles and Hubberman 1992 dalam Sugiyono 2016 
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Ketiga komponen analisis berbaur sampai dapat ditarik suatu kesimpulan yang 

tepat. Apabila ternyata kesimpulannya kurang tepat, maka perlu diadakan pengujian 

ulang. Dengan cara mencari beberapa data lagi di lapang dan dicoba untuk di 

interpretasikan dengan fokus yang lebih tepat lagi. Sehingga analisis data tersebut 

merupakan proses interaksi antara ketiga komponen analisis dengan pengumpulan 

data dan merupakan suatu proses siklus sampai dengan aktivitas penelitian selesai. 

Alasan kenapa peneliti menggunakan analisis data model Miles and 

Hubberman karena dalam bentuk ini peneliti dapat bergerak dari siklus tiga 

komponen analisis tersebut, dengan proses pengumpulan data selama kegiatan 

pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti dapat 

bergerak di antara tiga komponen tersebut dengan menggunakan waktu yang masih 

tersisa bagi penelitiannya. 

 

3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam sebuah penelitian kualitatif, perlu adanya uji keabsahannya. Mengacu 

pendapat Patton (1987: 329) dengan menggunakan startegi: 

 1. Pengecakan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik 

 pengumpulan data. 

 2. Pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama (Moleong, 

 2006: 31) dalam Bungin (2007: 265) 

 Adapun empat macam triangulasi yang dapat digunakan dalam penilitian 

diantaranya: 
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1. Triangulasi sumber yaitu pemeriksaan sumber yang memanfaatkan 

jenis sumber data yang berbeda – beda untuk menggali data yang 

sejenis. 

2. Triangulasi metode yaitu pemeriksaan yang menekankan pada 

penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda. Informasi yand 

didapat melalui interview sama dengan metode observasi, atau apakah 

hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di 

interview. Apabila berbeda peneliti harus bisa menjelaskan 

perbedaannya. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan 

3. Triangulasi Peneliti yaitu hasil penelitian diatas atau simpulan 

mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validasinya 

dari beberapa peneliti yang lain 

4. Triangulasi Teori yaitu pemeriksaan data dengan menggunakan 

perspektif dari suatu teori dalam membahas permasalah yang dikaji. 

(Bungin, 2007: 264-265)  

 Dalam penelitian ini, digunakan triangulasi metode untuk menguji kredebilitas 

data. Dilakukan dengan cara pengecekan kepercayaan penemuan hasil penelitian 

dengan beberapa teknik pengumpulan data. Informasi yand didapat melalui interview 

sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi 

yang diberikan ketika di interview. Apabila berbeda peneliti harus bisa menjelaskan 

perbedaannya. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan.  
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Dalam hal ini belum tentu bahwa hasil perbandingan tersebut merupakan 

kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran. Akan selalu terdapat perbedaan 

persepsi antar satu informan dengan informan lainnya. Mengetahui sesuatu alasan 

adanya perbedaan merupakan hal yang penting untuk diketahui peneliti. Cara terbaik 

untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada didalam 

suatu studi disaat pengumpulan data dari berbagai kejadian, hubungan dan berbagai 

pandangan adalah penggunaan pendekatan multimetode triangulasi ini. Dengan kata 

lain, triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya, dengan jalan membandingkan 

berbagai sumber yang ada. Maka dengan itu peneliti dapat mengajukan berbagai 

macam pertanyaan yang medalam, bebas dan terstruktur kemudian dapat 

mengeceknya melalui berbagai sumber data yang ada. 

 

 

 

 

 

 




