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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang di Kampoeng Semarang ini merupakan penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan 

suatu situasi, subyek, perilaku atau fenomena. Penelitian deskriptif digunakan 

untuk mengamati dan menggambarkan subyek penelitian tanpa mempengaruhi 

atau memanipulasi variabel dengan cara apa pun (Grand Cayon University, 2018).  

Dalam ilmu sosial dan penelitian pendidikan, penelitian deskriptif dapat 

memberikan pengetahuan baru dan kesadaran yang mungkin tidak diketahui 

sebelumnya. Hal ini sangat berguna untuk mengumpulkan informasi guna 

meminimalisir gangguan pada subyek di masa yang akan datang. Penelitian 

deskriptif dapat dilakukan dengan berinteraksi maupun tidak berinteraksi dengan 

subyek. Metode utama yang dilakukan dalam penelitian deskriptif adalah metode 

observasional, metode studi kasus, dan metode survei atau wawancara (Grand 

Cayon University, 2018).  

3.2. Profil Informan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kampoeng Semarang dengan informan sebagai 

berikut : 

1) Nama  : Wenny Sulistiowaty (WS) 

Usia  : 42 tahun. 

Pekerjaan  : Pengusaha (Owner Kampoeng Semarang) 
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Kriteria : Wenny memenuhi kriteria sebagai informan dikarenakan 

beliau adalah owner dari Kampoeng Semarang yang terjun langsung 

menangani marketing yang dilakukan di perusahaan. Wenny mengontrol 

pemasaran mulai dari perencanaan hingga eksekusi. Wenny memahami 

proses IMC yang dilakukan di Kampoeng Semarang. 

2) Nama  : David Susanto (DS) 

Usia  : 34 tahun. 

Pekerjaan  : Marketing Hotelp 

Kriteria : David merupakan ahli dan pengamat di bidang pemasaran 

dan industri pariwisata yang telah bekerja selama sembilan tahun di 

bidang pemasaran dan dua tahun di pariwisata. David berlatar belakang 

pendidikan sarjana ekonomi dengan alur studi marketing. David  telah 

mengerti dan memahami bagaimana proses IMC yang dirasa baik dan 

efektif.  

3) Nama  : Muhammad Fatan (MF) 

Usia  : 32 tahun. 

Pekerjaan  : Tour Leader 

Kriteria : Fatan adalah partner yang merupakan pihak yang bekerja 

sama dengan pihak Kampoeng Semarang, dengan kerja sama kurang 

lebih dua tahun. 

4) Nama  : Lokaningsih (L) 

Usia  : 52 tahun. 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 
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Kriteria : Loka adalah konsumen dari Kampoeng Semarang yang 

telah melakukan transaksi lebih dari dua kali. Loka juga merupakan 

wisatawan yang berasal dari Yogyakarta. 

5) Nama  : Nadya Pangestu (NP) 

Usia  : 21 tahun. 

Pekerjaan  : Guru dan Mahasiswa. 

Kriteria : Nadya adalah konsumen dari Kampoeng Semarang yang 

telah melakukan transaksi lebih dari dua kali. Nadya merupakan 

konsumen yang tinggal di Semarang. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian difokuskan pada satu lokasi penelitian yaitu di Kampoeng 

Semarang. Fokus pada bahasan penelitian dapat membedah secara lebih jelas 

mengenai integrated marketing communication. Metode pengumpulan data yang 

dipakai adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.  

1) Wawancara  

Wawancara adalah proses mendapatkan berbagai informasi yang 

sesuai dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dimana 

pewawancara dan responden saling bertatap muka dengan bantuan 

interview guide (Nazir, 2014). 
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Gambar 3. 1 Faktor yang Mempengaruhi Interaksi dalam Wawancara 

Sumber : Nazir, 2014 

Gambar 3.1 menunjukan bahwa interaksi komunikasi akan terjadi 

dengan lancar dan mudah apabila memenuhi semua elemen yang 

diperlukan. Interaksi yang sukses berarti berhasil memperoleh 

kepercayaan dari kedua pihak yakni peneliti dan subjek. Kepercayaan 

tersebut dapat diperoleh apabila interaksi mencapai tingkatan tertentu 

(Herdiansyah, 2009). Tingkatan interaksi komunikasi dalam wawancara 

yakni interaksi tingkat pertama: interaksi pembuka yang relatif aman, 

nyaman, tidak ada tekanan, santai dan penuh dengan penerimaan sosial; 

interaksi tingkat dua: percakapan pewawancara dan responden mulai 

semakin spesifik yang mengarah ke hal-hal yang lebih pribadi; dan 

interaksi tingkat tiga; percakapan yang terjadi sudah sangat dekat,dan 

kepercayaan telah terbentuk secara sempurna. Semakin dalam tingkatan 

interaksi yang terjadi maka data yang didapat akan semakin valid dan 

lebih bisa dipertanggungjawabkan (Herdiansyah, 2012).  

Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi-terstruktur 

yakni wawancara dengan pertanyaan terbuka namun tetap ada batasan 
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tema dan alur pembicaraan, waktu wawancara masih bisa diprediksi, 

fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara (alur,urutan dan 

penggunaan kata), dan tujuan wawancara adalah untuk memahami 

permasalahan tertentu.    

2) Observasi 

Observasi adalah pengamatan dengan memperhatikan aktivitas 

keseharian manusia (sasaran perilaku yang dituju) yang dilakukan secara 

teliti dan sistematis mengunakan bantuan pancaindra (Bungin, 2015). 

Bentuk observasi yang dilakukan adalah observasi langsung yang 

dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian tanpa 

menggunakan media transparan apapun. Dalam penelitian ini yang akan 

diobservasi adalah kegiatan penjualan dan proses pemasaran yang 

dilakukan di Kampoeng Semarang. 

3) Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melihat 

atau menganalisis dokumen yang dibuat subjek sendiri atau orang lain 

mengenai subjek dalam bentuk media tertulis atau dokumen lainnya. 

Bentuk dokumen yang akan digunakan pada peneliti dokumen resmi 

internal (dari perusahaan) maupun eksternal (informasi dari surat kabar, 

majalah atau media lain). 

3.4. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah melalui empat tahapan yakni 

(Herdiansyah, 2009) : 
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1) Pengumpulan data  

Proses pengumpulan data dilakukan sebelum, pada saat dan bahkan di 

akhir penelitian. Biasanya pengumpulan data sebelum penelitian 

dilakukan berupa wawacara, observasi maupun hasil aktivitas yang 

berupa data yang menunjukan fenomena yang diteliti benar-benar ada. 

Pada saat peneliti melakukan pendekatan dan interaksi dengan subjek itu 

merupakan proses pengumpulan data yang nantinya akan diolah.  

2) Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses penggabungan dan penyamaan segala 

macam data yang telah dihasilkan menjadi satu buah tulisan (script) 

sesuai dengan format masing-masing yang akan dianalisis. Hasil dari 

rekaman wawancara yang telah dilakukan akan dirubah menjadi bentuk 

verbatim wawancara.  Salah satu format verbatim wawancara akan 

ditunjukan di Tabel 3.1. 

Tabel 3. 1 Contoh Verbatim Wawancara 

 

Wawancara ke     

Nama subjek : 

Pekerjaan  : 

Waktu  :        Tanggal    , jam    

Lokasi  :                 

 

 

 

Sumber: Herdiansyah, 2012 

Keterangan : 

1) Baris : informasi mengenai urutan baris dari pernyataan pewawancara 

dan subjek atau responden penelitian pada kolom uraian wawancara. 

Baris Pelaku Uraian  Wawancara Tema 
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Peneliti biasa mengisi kolom baris dengan pola interval lima yakni 

urutan ditulis hanya dalam kelipatan lima. 

2) Pelaku : susunan orang yang terlibat dalam wawancara sesuai dengan 

urutan bicara. 

3) Uraian wawancara : dialog sejak awal hingga akhir wawancara tanpa 

mengubah apapun dari dialog tersebut. 

4) Tema : tema merupakan pernyataan yang dikemukan oleh subjek atas 

respon terhadap pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti. Tema harus 

sesuai dengan tujuan dan pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti. 

Verbatim wawancara tersebut berisi data mengenai proses wawancara 

yang berlangsung disertai kondisi dan situasi yang terjadi. Semua yang 

dibicarakan diubah menjadi tulisan apa adanya dengan jelas dan 

terperinci. Selanjutnya setelah membuat verbatim wawancara, peneliti 

perlu membuat akumulasi tema yang akan dijelaskan melalui Tabel 3.2. 

Tabel 3. 2 Format Tabel Akumulasi Tema 

 

Nama subjek/informan   :     

Jumlah akumulasi tema   :      

Jumlah wawancara yang dilakukan   :      

 

Sumber: Herdiansyah, 2012 

 

Format hasil observasi melingkupi informasi observasi ke, observee, 

lokasi, waktu, tanggal, jam, setting, dan hasil observasi. Format 

No Tema yang Muncul 
Frekuensi 

W1 W2 W3 
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dokumentasi yang dihasilkan dibuat dalam bentuk skrip analisis 

dokumen.  

3) Display data 

Dalam tahap ini, peneliti mengolah data setengah jadi (dari hasil 

verbatim) dan sudah memiliki alur yang jelas ke dalam suatu matriks 

kategorisasi (tema yang sama dikelompokkan), lalu tema tersebut akan 

dipecah ke bentuk yang lebih konkret dan sederhana dan diakhiri oleh 

pengkodean. 

Tabel 3. 3 Format Tabel Kategorisasi dan Pengkodean Tema Wawancara Subjek 

 

Kategori Tema 
Subkategori  

Tema 

Uraian Subkategori dan Pengkodean 

Subjek Informan 1 
 

 

   

 

 

   

Sumber: Herdiansyah, 2012 

 

Untuk memahami lebih lanjut, berikut pembahasannya : 

1) Kategori Tema : proses pengelompokan tema-tema yang telah 

dicantumkan dalam tabel akumulasi tema ke dalam matriks 

kategorisasi. 

2) Subkategori Tema : bagian dari tema yang lebih sederhana, kecil, 

praktis dan mudah dicerna. Kalimat subtema adalah kalimat pasif dan 

berdasarkan peneliti sendiri.  

3) Proses Pengkodean : 

a) Proses memasukkan pernyataan yang berupa subjek dan 

informasinya ke dalam matriks kategorisasi.  
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Pada proses pengkodean, peneliti mencari dan melihat lagi mana 

jawaban yang sesuai dengan subkategori tema lalu mencantumkan 

pada matriks tersebut. 

b) Pemberian kode per-pernyataan tersebut 

Kode yang diberikan pada pernyataan merupakan identitas dari 

pernyataan yang dikutip pada verbatim wawancara. Format 

penulisan kode adalah (nama subjek/inisial, urutan wawancara, 

tanggal wawancara, baris pernyataan pada verbatim wawancara) 

seperti contoh (SW,W3, 20-07-2008, 135-145). 

4) Kesimpulan atau verifikasi 

Kesimpulan berisi uraian dari seluruh subkategori tema yang terdapat 

pada tabel kategorisasi dan pengkodean yang disertai quote verbatim 

wawancara. Selain itu, pada kesimpulan dijelaskan pula mengenai hasil 

temuan penelitian dengan menjawab rumusan masalah yang telah dibuat 

oleh peneliti. 

3.5. Validitas dan Reliabilitas  

Validitas berarti data yang dihasilkan dapat dipercaya dan akurat 

(Herdiansyah, 2012). Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

validitas yang berhubungan dengan kriteria yakni validitas yang dapat dihasilkan 

dengan membandingkannya dengan suatu kriteria yang dapat dipercaya dan 

digunakan untuk mengukur atribut tertentu. Dalam penelitian ini, validitas dan 

reliabilitas lebih dikenal dengan istilah autentifikasi, kredibilitas, auditabilitas, 

transferabilitas dan konfirmabilitas yang bertujuan untuk mengoptimalkan rigor 
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penelitian. Rigor adalah sejauh mana data yang diperoleh bersifat autentik dan 

dapat dipertanggungjawabkan serta mampu menggambarkan maksud sebenarnya 

dari sudut pandang subjek penelitian terhadap fenomena tertentu. 

Strategi yang digunakan untuk meningkatkan rigor dalam penelitian ini 

adalah triangulasi. Triangulasi adalah penggunaan dua atau lebih sumber dalam 

penelitian untuk mendapat gambaran yang menyeluruh tentang fenomena yang 

diteliti. Tipe triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

sumber yakni penggalian informasi tertentu melalui berbagai sumber (Gunawan, 

2016).  

Reliabilitas adalah ketepatan atau konstitensi suatu ukuran atau alat pengukur 

(Nazir, 2014). Reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari tingkat 

kesesuaian antara data atau uraian yang dikemukakan oleh subjek penelitian 

dengan kondisi yang terjadi sebenarnya (Herdiansyah, 2012). Terdapat teknik 

yang digunakan dalam penelitian ini : 

1) Melakukan prosedur cek ulang (re-checking) secara cermat  

Pada tahap ini dikenal istilah verifikasi dan falsifikasi. Verifikasi 

adalah mengecek apakah data yang dikemukakan subjek penelitian sesuai 

dengan kondisi konkret yang terjadi. Falsifikasi adalah prosedur checking 

untuk melihat seberapa jauh data yang dihasilkan di lapangan dapat diuji 

kebenarannya. 

2) Melakukan teknik penggalian data yang variatif dan komprehensif 

Prinsip pada penelitian ini adalah penggunaan metode pengumpulan 

data yang bervariasi. Hal ini dikarenakan data yang dihasilkan sangat 
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luas, sehingga butuh lebih dari satu metode untuk mengkonfirmasi 

kebenarannya. 

3) Melakukan penambahan informan penelitian 

Menambah subjek dapat memperkaya temuan serta memungkinkan 

peneliti untuk melihat dari perspektif yang lebih banyak. Namun, peneliti 

juga harus bersifat realistis yakni tidak mengambil subjek penelitian 

terlalu sedikit maupun terlalu berlebihan. 

  


