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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

      Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan deskriptif. 

Menurut Thyer (2010), penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif ini 

bertujuan untuk  memahami fakta terkait dengan hubungan antar kejadian, situasi, 

maupun fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Fakta yang diteliti dengan 

pendekatan ini cenderung adalah hal yang baru untuk dideskripsikan dan didalami 

oleh peneliti. Pendekatan deskriptif ini menghasilkan data yang dapat menjawab 

rumusan masalah yang menjadi konsentrasi peneliti. Peneliti akan menggunakan 

analisis deskriptif, yang mana menurut Herlanti (2014), analisis deskriptif 

merupakan penggambaran dari suatu fenomena yang sedang terjadi. 

  

3.2. Informan Penelitian 

      Berdasarkan dari metode yang digunakan oleh peneliti, maka subjek pada 

penelitian ini adalah narasumber yang terpilih berdasarkan kriteria yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. Berikut merupakan profil informan yang menjadi 

narasumber peneliti: 
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Tabel 3.1 Profil Informan Penelitian 

No Kategori Nama Keterangan 

1 

Marketing 

Communication 

Golden Tulip 

Legacy Surabaya 

William Hanly Berkontribusi dan berperan 

langsung dalam pengelolaan 

digital marketing communication 

Golden Tulip Legacy Surabaya 

2 

Graphic Designer 

Golden Tulip 

Legacy Surabaya 

Edbert Djohari Berkontribusi dan berperan 

langsung dalam pembuatan 

konten digital marketing 

communication Golden Tulip 

Legacy Surabaya 

3 

IT Golden Tulip 

Legacy Surabaya 

Filbert Sugianto 

Manunggal 

Berkontribusi dan berperan 

langsung dalam pengelolaan 

digital marketing communication 

Golden Tulip Legacy Surabaya 

4 

Pelanggan Golden 

Tulip Legacy 

Surabaya 

Erik Cleary 

Tantra 

Pernah menjadi pelanggan dari 

Golden Tulip Legacy Surabaya 

dan pernah mencari informasi dari 

website atau Instagram mengenai 

Golden Tulip Legacy Surabaya 

5 

Ahli Digital 

Marketing 

Communication 

Cakraningrat 

Handaru 

Kumolo 

Mengetahui strategi digital 

marketing communication yang 

efektif dan bermanfaat 

berdasarkan pengalaman dalam 

bidang digital marketing 

communication 

Sumber: Data diolah (2019) 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

      Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

3.3.1. Observasi 

      Observasi merupakan adanya perilaku yang dapat dilihat, didengar, dihitung, 

dan diukur dengan menetapkan tujuan akhir apa yang ingin dicapai dari 

pengamatan. Dilakukannya observasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan 



 

27 

 

keadaan yang terjadi, dapat berupa aktivitas, lingkungan, perilaku, dan individu 

yang berperan di dalamnya. Dengan kata lain, observasi merupakan proses 

melihat, mengamati, memahami, dan merekam untuk mencapai tujuan tertentu. 

(Herdiansyah, 2013).  

      Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada website dan 

Instagram dari Golden Tulip Legacy Surabaya untuk mengetahui secara lebih 

mendalam aktivitas yang dilakukan untuk melakukan digital marketing 

communication. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi pada website dan 

Instagram dari industri sejenis sebagai bahan pertimbangan peneliti untuk 

melakukan perancangan strategi digital marketing communication yang inovatif 

bagi Golden Tulip Legacy Surabaya. Observasi yang dilakukan peneliti ini selama 

3 bulan yakni sejak Oktober 2018 hingga Desember 2018. 

 

3.3.2. Wawancara 

      Wawancara merupakan suatu proses kegiatan percakapan tanya jawab lisan 

dengan tatap muka antara pewawancara dan narasumber yang diwawancara 

mengenai suatu masalah yang diteliti. Pewawancara bertujuan untuk mendapatkan 

persepsi, sikap, serta pola pikir yang relevan dari narasumber yang diwawancara 

(Gunawan, 2016).  

      Untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel, peneliti 

menggunakan teknik wawancara mendalam dengan narasumber. Menurut Herlanti 

(2014), wawancara mendalam bersifat tidak kaku, tidak terstruktur, tidak baku, 

serta terbuka dengan dilakukannya pertemuan langsung secara intensif untuk 
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memahami pandangan narasumber terkait dengan masalah penelitian yang 

dibahas. Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah wawancara dengan 

Marketing Communication Golden Tulip Legacy Surabaya, Graphic Designer 

Golden Tulip Legacy Surabaya, dan IT Golden Tulip Legacy Surabaya untuk 

mendapatkan informasi mengenai pengelolaan yang telah dijalankan sebelumnya. 

Kemudian, peneliti melakukan wawancara dengan pelanggan Golden Tulip 

Legacy Surabaya untuk mendapatkan gambaran mengenai pandangan dari 

pelanggan terhadap website dan Instagram dari Golden Tulip Legacy Surabaya. 

Langkah terakhir, peneliti melakukan wawancara dengan Ahli Digital Marketing 

Communication untuk mendapatkan wawasan mengenai pengelolaan yang benar 

dan tepat mengenai website dan Instagram untuk bisnis. Peneliti melakukan 

proses tanya jawab mengenai digital marketing communication yang telah 

dilakukan oleh Golden Tulip Legacy Surabaya dari berbagai sudut pandang agar 

mendapatkan wawasan dari berbagai sumber untuk dapat melakukan perancangan 

strategi digital marketing communication yang inovatif. 

 

3.3.3. Dokumentasi 

      Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

catatan kejadian di masa lalu. Dokumentasi digunakan untuk menelaah dan 

menganalisis sebagai pelengkap dari pengumpulan data dengan observasi dan 

wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh 

dokumentasi berupa foto-foto yang telah ada sebelumnya (Sugiyono, 2015). 
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Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa screen capture hasil 

observasi peneliti terhadap website dan Instagram Golden Tulip Legacy Surabaya. 

 

3.4. Metode Analisis Data 

      Analisis data merupakan kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberi tanda atau kode, dan mengategorikannya sehingga 

dapat diperoleh kesimpulan berdasarkan dari permasalahan yang ingin dijawab 

(Gunawan, 2016). Proses analisis data diawali dengan mempelajari seluruh data 

yang sudah terkumpul dari berbagai sumber, yaitu data dari hasil wawancara, 

pengamatan yang dilakukan, dokumentasi, gambar, foto, dan lain sebagainya 

(Moleong, 2017). Menurut Gunawan (2016), tiga tahapan dalam menganalisis 

penelitian dengan pendekatan deskriptif, antara lain: 

1. Reduksi Data 

 Data yang telah diperoleh peneliti melalui metode pengumpulan data 

observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan narasumber dicatat secara 

rinci dan dirangkum sesuai dengan pengelompokan data yang diperlukan. 

Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan anamnesis untuk mereduksi 

hasil wawancara yang tidak mendukung seperti saat narasumber bercanda 

atau saat narasumber tidak menjawab pertanyaan dengan tepat. Data yang 

telah melalui proses reduksi ditampilkan dalam matriks Kesimpulan Hasil 

Reduksi akan memunculkan suatu gambaran yang lebih jelas dan 

memudahkan peneliti untuk mencari pola dan makna dari permasalahan 

yang akan dikupas. 
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2. Paparan Data 

 Pemaparan data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun 

untuk dikaji lebih lanjut dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Data disajikan dalam bentuk keterangan dan 

penjelasan yang didapatkan dari hasil matriks Kesimpulan Hasil Reduksi. 

Pemaparan data ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap 

permasalahan yang diteliti dan sebagai acuan dalam mengambil tindakan 

bersumber pada pemahaman serta analisis sajian data. Dalam proses 

pemaparan data ini juga akan menggunakan proses pengodean. Menurut 

Herdiansyah (2012), proses pengodean berarti mengategorikan penyataan-

pernyataan informan penelitian dengan memberikan kode tertentu ke 

dalam matriks kategorisasi. 

 Proses pengodean yang akan digunakan adalah dengan menggunakan 

inisial nama informan, halaman lampiran, dan baris dalam verbatim 

wawancara. Contoh pengodean: SE-A1-30 

Keterangan: SE = inisial nama informan (Selvy) 

A1 = halaman lampiran 

   30 = baris ke-30 dalam verbatim wawancara 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

 Hasil yang menjawab permasalahan penelitian berdasarkan dari hasil 

analisis data disebut dengan penarikan kesimpulan. Simpulan dipaparkan 

dalam bentuk deskriptif permasalahan penelitian dengan mengarah pada 

kajian penelitian.  
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3.5. Validitas dan Reliabilitas 

      Dalam penelitian dengan pendekatan deskriptif ini akan menunjukkan hasil 

penelitian yang valid apabila kualitas penelitian menunjukkan keselarasan antara 

apa yang diukur dengan alat yang menjadi pengukurnya (Maolani & Cahyana, 

2015). Dengan kata lain, validitas merupakan kegiatan yang menggambarkan 

temuan kebenaran (Patilima, 2016). Hasil yang diperoleh dari penelitian harus 

menunjukkan adanya kesamaan data dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi 

pada objek (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini akan menggunakan pengujian 

validitas dengan teknik triangulasi. Dalam bahasa yang sering digunakan, 

triangulasi dikenal sebagai istilah pengecekan data dengan mempergunakan 

beberapa sumber, teknik, dan waktu. Peneliti dapat menggunakan lebih dari satu 

sumber guna mendapatkan hasil apakah data yang diperoleh selama penelitian 

benar atau tidak (Putera, 2011). Dalam penelitian ini berfokus menggunakan 

triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang didapatkan oleh peneliti 

dengan membandingkan antara sumber data yang satu dengan sumber data 

lainnya dengan mengacu pada teori dan data yang didapatkan dari Ahli Digital 

Marketing Communication. Selanjutnya, data dianalisis hingga menghasilkan 

kesimpulan penelitian (Sugiyono, 2015). 

      Penelitian yang dilakukan juga harus memenuhi kriteria reliabilitas sesuai 

dengan ketentuan. Reliabilitas sendiri memiliki arti kualitas penelitian yang 

menunjukkan konsistensi dengan keadaan yang sepadan (Maolani & Cahyana, 

2015). Dalam penelitian ini menggunakan pengujian reliabilitas dengan audit 

terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit akan menjadikan penelitian menjadi 
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reliabel atau dapat dipercaya apabila auditor dapat meninjau kembali proses 

penelitian tersebut. Proses audit penelitian ini dilakukan oleh dosen pembimbing 

dari peneliti yakni Ibu Monika Teguh, S.Sos., M.Med.Kom dengan melakukan 

pengecekan dan peninjauan kembali terhadap penelitian ini. Tujuan dari proses 

audit ini akan mengantisipasi kecurangan yang dilakukan peneliti, sehingga hasil 

penelitian akan reliabel (Sugiyono, 2015). 

  


