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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam bab ini peneliti akan menggunakan pendekatan metode 

kualitatif sepereti yang telah di jelaskan. Menurut Sugiono (2016), 

menjelaskan bahwa “penelitian kualitatif melihat obyek penelitian sebagai 

sesuatu scara dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interprestasi 

terhadap pengamatan sebuah gejala serta fenomena, secara utuh (holistic) 

karena setiap aspek dari obyek mempunyai kesatuan tidak dapat 

dipisahkan”. Pendekatan penelitian model kualitatif dirasa sebagai metode 

yang harusnyasesuai untuk digunakan dalam kajian dan gambaran 

fenomena mengenai komunikasi pemasaran pihak PT. Kawasaki Surapita 

Unitrans dalam aktivitas pemasaran.  

3.2 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif deskriptif, yaitu dimana 

rumusan masalah akan memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan 

memotret situasi sosial untuk diteliti secara menyeluruh, luas mendalam 

(Sugiyono, 2016:209). Dengan tipe penelitian kualitatif deskriptif ini, 

peneliti akan memberikan gambaran serta mendeskripsikan mengenai 

kondisi, konsep strategi dan pemasaran PT Kawasaki Surapita Unitans 

Malang. Penelitian deskriptif ini menjelaskan bagaimana keadaan hasil 



30 
 

observasi alami di lapangan (naturalistic setting) dimana peneliti hanya 

sebagai pengamat dari hasil wawancara di lapangan. 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada penelitian ini ditekankan pada pemasaran 

produk trail Kawasaki KLX pada dealer Kawasaki Unitras Surapita. 

Dalam hal ini, langkah komuniksi pemasaran Kawasaki Unitras Surapita 

untuk mendapatkan loyalitas konsumen pada komunitas Kracker malang. 

3.4 informan Penelitian 

informan penelitian adalah orang yang telah dipilih peneliti sebagai 

penggalian data pada pendekatan kualitatif yang penting merupakan 

pengumpulan berbagai data dan memiliki kriteria, adapun kriteria yang 

telah di tentukan peneliti sebagai berikut: 

1. informan penelitian memiliki kemampuan atau keterlibatan 

yang aktif dalam aktivitaspemasaran Kawasaki Unitras 

Surapita. 

2. Bekerja dalam divisi atau bagian communication marketing 

pada dealer Kawasaki Unitrans Surapita. 

3. Bekerja lebih dari 2 tahun pada Kawasaki Unitras Surapita. 

4. Ketua umum komunitas Kracker Malang 

Dari beberapa kriteria yang telah ditetapkan peneliti seperti apa 

halnya diatas penelyi mendapati atau menentukan beberapa informan 

untuk memenuhi data yang dibutuhkan peneliti, yaitu : 
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1. Nama  :Annas Nostaufiqa 

Jabatan  : Divisi Marketing communication 

Pendidikan : Sarjana  

Keterangan : 4 tahun masa kerja 

2. Nama  :  Lis handayani 

Jabatan  : Supervisor (SPV) 

Pendidikan : Sarjana 

Keterangan : 3 tahun masa kerja 

3. Nama  : Frandy Teguh 

Jabatan  : Ketua umum Kracker Malang 

Pendidikan : sarjana 

Keterangan : 2014 - 2019 

 Dalam hal ini peneliti akan menggali informasi kemudian memilah 

jawaban daripada informman mengenai aktivitas pemasaran yang 

dilakukan Kawasaki Surapita Unitrans. Tidak menutup kemungkinan 

ketika dalam proses penelitian dilapangan peneliti akan menemui hal baru 

sebagai data tambahan peneliti.. 

3.5 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu yang dilaksanakan dalam penelitian ini pada bulan Maret 

2019. Waktu dan tempat maupun lokasi yang telah ditentukan oleh peneliti 

untuk melakukan observasi dan penulisan laporan penelitian. Lokasi 

penelitian ini yaitu di Dealer Kawasaki Surapita Unitrans Jl. Jaksa Agung 

Suprapto No. 71, Malang. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti  akan melakukan kegiatan teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data menggunakan 

berbagai teknik yaitu : 

1. Observasi 

Penyelidik membuat pemerhatian atau pemerhatian 

mengikut prosedur yang sedia ada. Penyelidik akan meminta 

izin untuk mengawasi objek penyelidikan secara fizikal, 

sebaliknya penyelidik juga membuat pemerhatian tersembunyi 

untuk mengelakkan data syarikat sulit yang membolehkan para 

penyelidik tidak dibenarkan mengenalnya. Secara umum, para 

penyelidik juga melihat strategi pemasaran yang telah atau 

telah dilakukan oleh pihak-pihak. PT. Kawasaki Surapita 

Unitrans. Penelitian yang dilakukan mengamati kondisi dealer 

nantinya untuk sebagai bahan acuan penelitian 

2. Wawancara tak terstruktur 

Penyelidik akan menjalankan temuduga yang tidak berstruktur 

dengan pemberi maklumat. Masa dan kaedah yang digunakan 

dalam teknik wawancara tidak berstruktur ini adalah lebih bebas.  

Ciri khas dari wawancara bebas peneliti dapat menambahkan 

pertanyaan tambahan yang belom tertera dalam draft wawancara 

Peneliti akan menggali informasi dan mendapatkan data tertulis 
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secara detail mengenai strategi pemasaran PT. Kawasaki Surapita 

Unitrans. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peistiwa yang sudah 

terjadi. Dokumen ini dapat berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental.sugiyono mengungkapkan“Dokumen 

yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa 

dan lainnya. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya 

seni berupa gambar, patung film, dan lainnya” 

Peneliti akan mendokumentasikan ataupun meminta 

data dokumentasi dari narasumber peneliti gambar foto atau 

pun video yang dilaksanakan dalam aktivitas pemasaran PT. 

Kawasaki Surapita Unitrans, dari data video ataupun foto 

tersebut dapat diperoleh dari karyawan yang bekerja dalam 

perusahaan . 

3.7 Analisis Data 

Penggunaan metode teknik penelitian ini mengacu oleh Miles dan 

Huberman (1984) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 

R&D oleh Sugiyono (2016:243) “bahwa analisis data kualitatif dilakukan 

terus hinggatuntas serta data sudah jenuh. Komponen sanalisis data 

interaktif” adalah sebagai berikut: 
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1. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Dalam hal ini peneliti akan menyusun dan memilah data  yang 

di peroleh dilapangan secara observasi dalam hal aktivitas 

pemasaran yang telah dilakukan di PT. Kawasaki Surapita Unitrans 

dari pemasaran tersebut peneliti akan melakukan observasi dan 

pengambilan data dalam aktivitas tersebut 

2. Data Reduction (Reduksi Data) 

Dari data yang akan didapatkan nanti, setelah itu 

peneliti akan merangkum dan memilah data yang pokok atau 

terpenting nantinya akan digunakan dalam penelitian,  Data 

hasil wawancara serta observasi, setelah itu ada beberapa 

kategori yang akan dipilih oleh peneliti dengan beberapa 

kategori dan bentuk aspek komunikasi pemasaran, yaitu 

melihat bagaimana strategi yang dilakukan pihak PT. Kawasaki 

Surapita Unitrans dalam melakukan pemasaran dan persaingan 

pasar antar dealer. 

3. Data Display (Penyajian Data) 

Data yang akan disajikan oleh peneliti menurut sesuai 

dengan Miles and Huberman (1984) memilah data 

mengumpulkan agar mendapatkan data yang sesuai dengan 

penelitian .dari penyajian data setelah itu nantiinya akan 

mempermudah peneliti untuk memilah data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini 
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4. Penarikan Kesimpulan 

Dari ketiga diatas peneliti nantinya menarik kesimpulan 

keseluruhan dari penelitian ini, merangkum seluruh hasil 

wawancara dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan oleh 

peneliti 

3.8 Uji Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono (2016:273) bahwa kredibilitas triangulasi teknik 

pengecekan melalui dari berbagai sumber dengan triangulasi teknik 

dimana peneliti menyajikan beberapa sumber wawancara dari narasumber 

yang nantinya disimpulkan menggunakan triangulasi teknik, dan akan ada 

beberapa sumber yang nantinya akan dijadikan sebagai data tambahan 

bagi narasumber untuk mengujionya kedalam triangulasi teknik. 

Uji keabsahan data penelitian ini menggunakan dua metode 

triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi 

sumber itu sendiri digunakan peneliti untuk memeriksa data dari lapangan 

melalui wawancara sumber utama serta beberapa sumber pendukung 

lainnya sebagai data pendukung penelitian. Sedangkan triangulasi teknik 

digunakan untuk memeriksa atau mengkroscek data peneliti dari hasil 

wawancara dengan hasil observasi yang didapatkan peneliti selama di 

lapangan. 
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