
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitan 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Menurut Nasir, yang dikutip oleh Ajat Rukajat , 

metode deskriptif adalah suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskirptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
95

 

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya 

tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan 

bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-konstektual melalui 

pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti 

sebagai instrumen kunci. Proses dan makna berdasarkan perspektif subyek 

lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. 
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B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis sumber data dalam penelitian ini terdiri atas : 

1. Data Primer (utama) 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber 

data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian di mana sebuah 

data dihasilkan.
97

 

Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer yaitu pemilik 

dan staf marketing TO Instan Titasix.Untuk memperoleh data tersebut, 

peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait. 

2. Data Sekunder (tambahan) 

Data sekunder merupakan data primer yang diperoleh oleh pihak 

lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh 

pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder pada umumnya 

digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, 

gambaran pelengkap, ataupun diproses lebih lanjut.
98

 

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu website 

dari lembaga yang terpercaya, konsumen, dan data penjualan TO Instan 

Titasix. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian di lapangan, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi 

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek 

penelitian, yaitu tentang cara staf marketing TO Instan Titasix dalam 

melakukan strategi promosi sehingga peneliti dapat memastikan bahwa 

data yang diperoleh merupakan data yang dipertanggung jawabkan.  

Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

observasi terus terang atau tersamar. Dalam melakukan pengumpulan 

data, peneliti menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia 

sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui 

sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.Tetapi dalam suatu 

saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal 

ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data 

yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus 

terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.
99

 

2. Wawancara  

Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih 

mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan 
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fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui 

observasi.
100

 

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur. Pada wawancara semi-

terstruktur pewawancara menyusun pertanyaan yang bertujuan untuk 

menuntun dan bukan mendikte selama proses wawancara berlangsung. 

Wawancara semi terstruktur lebih tepat digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah karena peneliti diberi kebebasan sebebas-bebasnya 

dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan 

setting wawancara.
101

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada 

pihak pemilik TO Instan Titasix, staf marketing TO Instan Titasix dan 

pembeli. 

3. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu.Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif.
102

 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data dan 

informasi yang diperlukan dalam penelitian, yaitu dalam bentuk 
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catatan-catatan, foto, rekaman video atau apapun yang dihasilkan dalam 

penelitian. 

 

D. Uji Instrumen Data 

Instrumen atau alat pengumpul data adalah alat yang digunakan 

untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam memecahkan suatu 

masalah penelitian dan juga merupakan alat yang digunakan peneliti untuk 

memecahkan masalah dalam sebuah penelitian. Selain itu instrumen 

penelitian sejenis alat bantu yang digunakan metode penelitian.
103

 Adapun 

instrumen-instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Key instrument, peneliti yang berperan sebagai instrumen atau alat 

utama dalam penelitian 

2. Instrumen lainnya: 

a. Pedoman wawancara 

b. Pedoman observasi 

c. Pengambilan gambar (kamera foto) 

d. Perekam suara 

 

E. Uji Kredibilitas Data 

Pengujian kredibilitas data dalam penelitian ini yaitu data 

triangulasi.Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai narasumber, dari 

berbagai cara/alat pengumpul data, dari berbagai tempat, dari berbagai 
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situasi sosial dan sebagainya.
104

Dalam triangulasi ini ditempuh dengan 

membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan peneliti dan 

memperbanyak subjek sumber data untuk setiap fokus penelitian tertentu.
105

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber 

sebagai uji kredibilitas data. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.  

Gambar 3.1 

Bagan Triangulasi Sumber 

 

 

 

 

 

Dari ke tiga sumber tersebut, kemudian hasilnya dideskripsikan, 

dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana 

spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh 

peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan 

kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data tersebut.
106

 

 

F. Teknik Analisa Data 

Jenis analisis data yang digunakan peneliti yaitu analisis data model 

interaktif. Miles dan Huberman dalam buku yang dikutip oleh Muri Yusuf, 
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menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model alir. Dalam 

kerangka model alir, peneliti melakukan tiga kegiatan analisis data secara 

serempak, diantaranya yaitu :
107

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, 

memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data 

dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan 

diverifikasikan 

2. Data Display 

Display adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang 

membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk 

display data yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau 

peristiwa itu terjadi di masa lampau 

3. Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 
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kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
108

 

Penarikan kesimpulan dari penelitian ini yaitu bagaimana 

implementasi promosi melalui media sosial dalam meningkatkan minat 

pembeli. 

G. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu penyusunan dilaksanakan selama 8 bulan terhitung dari 

bulan Januari 2019 sampai bulan Agustus 2019. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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No Kegiatan 

Periode 2018/2019 

Jan 

2019 

Feb 

2019 

Mar 

2019 

Apr 

2019 

Mei 

2019 

Jun 

20

19 

Juli 

20

19 

Ag 

20

19 

Sept 

2019 

Okt 

2019 

Nov 

2019 

Des 

2019 

Jan 

20

20 

1 

Penyusunan 

usulan 

             

2 

Usulan 

penelitian 

             

3 

Seminar 

usulan 

penelitian 
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2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di perusahaan TO Instan Titasix, 

yang berlokasi Jl Cikalang Girang Gg. Sukasukur 1 No.37, Kahuripan, 

Tawang, Tasikmalaya. Jawa Barat, 46112. 
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Pelaksanaan

: 

 

a. Pengum

pulan 

data 

b. Pengola

han data 

c. Pengana

lisaan 

data 

             

5 

Pelaporan: 

 

a. Penyusu

nan 

laporan 

b. Laporan 

hasil 

skripsi 

             

6 

Sidang 

skripsi 

             


