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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

   Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif, yaitu dengan menggali informasi melalui wawancara mendalam 

dengan pihak Hydro Coco terkait implementasi public relations untuk 

aktivitas brand awareness.  Menurut Denzin dan Lincoln (1998:3) seperti 

yang ditulis Prof. Deddy Mulyana dalam bukunya Metode Penelitian 

Kualitatif, penelitian kualitatif secara sederhana adalah penelitian yang 

bersifat interpretif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak 

metode, dalam menelaah masalah penelitiannya. Penggunaan berbagai 

metode ini sering disebut triangulasi, dimaksudkan agar peneliti 

memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang 

diteliti.   

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006:6) mendefinisikan 

metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller dalam 

Moleong (2006:6) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah 

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya 

maupun dalam peristilahannya.  
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Penelitian kualitatif harus mempertimbangkan metodologi 

kualitatif itu sendiri. Metodologi kualitatif merupakan prosedur yang 

menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat 

bahasa (Djajasudarna, 2006:11). Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendekatan 

kualitatif yang menggunakan data lisan suatu penelitian memerlukan 

informan. Pendekatan yang melibatkan masyarakat ini diarahkan pada 

latar dan individu yang bersangkutan secara holistik sebagai bagian dari 

satu kesatuan yang utuh.  

Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis kualitatif 

dengan sifat deskriptif 

 

3.2 Metode Penelitian 

Menurut Maman (2000:3) Penelitian deskriptif berusaha 

menggambarkan suatu gejala sosial. Metode kualitatif ini memberikan 

informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat pada saat studi. Metode 

kualitatif ini memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan 

pada berbagai masalah. Penelitian ini merupakan penelitian tentang data 

yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, 

kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara 

peneliti dan informan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya 

adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan 
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makna ungkapan larangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan 

Taylor dalam Moleong (2006:3) yang menyatakan metodologi kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Dengan kata lain penelitian ini disebuah penelitian kualitatif 

karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.  

Oleh karena itu, dalam penelitian ini jumlah informan tidak 

ditentukan jumlahnya. Dengan kata lain, jumlah informannya ditentukan 

sesuai dengan keperluan penelitian. Maka teknik wawancara terbuka 

merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data yang diperlukan.  

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, F. Hair, Jr., Rolph, 

E.A., Romald, L.T. dan G.B. William (2008) membagi penelitian ditinjau 

dari karakteristik masalah yang diteliti (Sangadji, 2010:21): yaitu 

a. Penelitian Historis 

b. Penelitian Deskriptif 

c. Penelitian Studi Kasus. 

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut 

Arikunto (2007:53) studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara 

intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi lembaga atau 

gejala tertentu. Pada pelaksanaannya studi kasus diarahkan untuk 

mengkaji kondisi, kegiatan, perkembangan serta faktor-faktor penting 

yang terkait dan menunjang kondisi perkembangan tersebut. 
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Sukmadinata (2008:77) juga menyatakan bahwa studi kasus 

merupakan metode untuk menghimpun dan menganalisis data berkenaan 

dengan suatu kasus. Sesuatu dijadikan kasus biasanya karena ada masalah, 

kesulitan, hambatan, penyimpangan, tetapi bisa juga sesuatu dijadikan 

kasus meskipun tidak ada masalah malah dijadikan kasus karena 

keunggulan atau keberhasilannya.  

Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan metode, studi 

kasus. 

 

3.3 Paradigma Penelitian 

   Paradigma penelitian yang penulis gunakan adalah post-

positivisme. Salim (2001:40) menjelaskan paradigma post-positivisme 

sebagai aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme 

yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap 

objek yang diteliti. Von Wright (1971) dalam Denzin & Lincoln 

(2009:139) mengatakan bahwa  tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menjelaskan yang pada akhirnya memungkinkan untuk memprediksi dan 

mengendalikan fenomena, apakah benda-benda fisik atau manusia. 

Pengetahuan terdiri atas berbagai hipotesis yang tak dapat digugurkan dan 

dapat dipandang sebagai fakta atau hukum yang mungkin. 

Penelitian ini sering disebut penelitian non-eksperimen karena 

peneliti tidak melakukan kontrol dan tidak memanipulasi penelitian 

(Sangadji: 2010). Tujuannya adalah menggambarkan secara sistematis 
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fakta, objek, atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara 

sistematis fakta dan karakteristik onjek yang diteliti secara tepat.  

Maka dari itu peneliti menggunakan studi kasus untuk 

implementasi IMC dari Hydro Coco terkait re-branding dengan periode 

tahun 2012 hingga 2013.  

 

3.4 Informan Penelitian 

Prof. Burhan Bungin (2007:111), informan adalah orang yang 

dimintai sinformasi oleh pewawancara. Informan diperkirakan menguasai 

dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. 

Peneliti melakukan serangkaian wawancara dengan satu key informant dan 

dua informant untuk mendapatkan informasi yang mendalam terkait 

dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan proses email 

dikarenakan kesibukan dari masing-masing informant sehingga tidak 

memungkinkan untuk bisa melakukan tatap muka secara langsung.  

Penulis melakukan wawancara dengan menggunakan narasumber 

dari pihak terkait yaitu Hydro Coco dan juga beberapa praktisi yang 

mengerti tentang IMC serta pernah turut dalam pelaksanaan beberapa 

event yang dilakukan oleh Hydro Coco.  

a. Arwin Hutasoit, selaku Key Informant dari penelitian ini. Bapak 

Arwin adalah Brand Manager dari Hydro Coco sendiri yang 

menangani secara langsung brand tersebut. Alasan peneliti 
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memilih Bapak Arwin karena ia menangani langsung terkait  brand 

tersebut sehingga hasil wawancara-nya dapat menjawab pertanyaan 

dari penulisan ini.  

Penulis mewawancarai brand manager dari Hydro Coco karena 

terkait struktur perusahaan yang terdapat dalam Hydro Coco. 

Sebagai salah satu produk keluaran Kalbe Farma, marketing 

communication dan juga public relations menjadi salah satu bagian 

yang tergabung dalam korporat sehingga brand menjadi berdiri 

sendiri dan penanganannya hanya dilakukan oleh brand manager.  

b. Audrey Widyanata, selaku Informant dari penelitian ini. Ibu 

Audrey adalah Account General Manager dari Twisbless 

Integrated Marketing Service. Sebagai seorang praktisi Ibu Audrey 

sudah banyak menangani banyak klien dengan latar belakang kasus 

yang berbeda-beda 

c. Renata Pratiwi, selaku Informant dari penelitian ini. Ibu Renata 

adalah Account Manager dari Twisbless Integrated Marketing 

Service yang juga turut membantu Ibu Audrey. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data menurut Burhan Bungin (2007:143) pada 

penelitian kualitatif membutuhkan teknik-teknik kualitatif pula. Peneliti 

dapat memilih beberapa teknik antara lain: 
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a. Observasi Partisipasi 

b. Wawancara  

c. Life History 

d. Analisis Dokumen 

e. Catatan Harian Peneliti 

f. Analisis isi Media. 

Dalam hal ini peneliti menggunakna wawancara kepada informan 

penelitian untuk mengetahui strategi yang dilakukan untuk melakukan re-

branding. Penulis juga melakukan pengamatan terhadap produk Hydro 

Coco dibeberapa supermarket yang ada di wilayah Jakarta untuk menjadi 

bahan yang mendukung dalam wawancara.  

Cara perolehan data menurut Rosady Ruslan (2004:29) dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu data primer dan data sekunder. 

3.5.1 Data Primer 

  Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Teknik 

wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data primer 

dalam suatu penelitian. 

Menurut Prof. Burhan Bungin (2007:111) wawancara 

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dan informan. Informan adalah orang yang dimintai 
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sinformasi oleh pewawancara. Informan diperkirakan menguasai 

dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu obejk 

penelitian. Sedangkan teknik wawancara menurut Rosady Ruslan 

(2004:23) dapat dilakukan dengan tatap muka dan melalui telepon. 

Untuk penelitian ini penulis menggunakan teknik via email 

dikarenakan kesibukan jadwal dari informan yang bersangkutan.  

3.5.2 Data Sekunder 

 Merupakan memperoleh data dalam bentuk yang sudah jadi 

melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai 

organisasi atau perusahaan. Pembagian riset menurut J. Supranto 

(1998:48) dalam Rosady Ruslan (2004:31)  menurut tempat pencari 

data penelitian dibagi menjadi tiga yaitu melalui sumber: 

a. Riset Kepustakaan 

b. Riset Laboratorium 

c. Riset Lapangan. 

Peneliti menggunakan riset kepustakaan yaitu dengan 

mencara data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, 

buku referensi, serta bahan publikasi yang ada di perpustakaan.  

Peneliti juga menggunakan riset lapangan yaitu dengan 

mencari tahu tentang Hydro Coco di lapangan untuk mendapatkan 

data-data yang dapat menunjang penelitian seperti perolehan harga 

Implementasi Marketing..., Jessica Riadi, FIKOM UMN, 2014



kompetitor, pemasaran yang dilakukan oleh kompetitor, dan 

beberapa informasi lainnya terkait dengan Hydro Coco 

 

3.6 Uji Keabsahan Data 

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi. Menurut 

Moleong (2006:330) trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan pengecekan sumber lain untuk pembanding. 

Dalam hal ini jawaban subjek di cross-check dengan dokumen yang sudah 

ada (Rosady Ruslan, 2004: 234). 

 

 

3.7 Metode Analisis 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data 

model Miles dan Huberman dimana dalam teknik ini terdapat tiga 

komponen (Ardianto, 2010:223): 

a. Reduksi 

Suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, 

memfokuskan , membuang, menysusn data dalam suatu cara 

dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan 

b. Metode data 
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Peneliti mendefinisikan model sebagai suatu kumpulan 

informasi yang tersusun dan membolehkan pendeskripsian 

kesimpulan dan pengambilan tindakan 

c. Penarikan kesimpulan 

Dari awal permulaan pengumpulan data, peneliti mulai 

memutuskan apakah makna dari penelitian, mencatat keteraturan, 

pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-

akibat, dan proposisi yang membentuk suatu kesimpulan awal 

dimana kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah.  

 

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Wawancara dengan key informant  dilakukan via email kepada 

Bapak Arwin Hutasoit yang berlangsung pada tanggal 20 Desember 2013. 

Kemudian untuk informant dilakukan wawancara via email kepada Ibu 

Audrey Widyawinata yang berlangsung pada tanggal 6 December 2013 

dan juga Ibu Renata pada tanggal 6 December 2013. Studi kasus 

dilaksanakan dalam periode kurun waktu Oktober  tahun 2012 hingga 

December 2013.  

Lokasi dan waktu penelitian kedua dilakukan untuk menunjang 

hasil penelitian dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 

Februari pukul 15.20 
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3.9 Fokus Penelitian 

 Penulis menetapkan fokus penelitian kepada bagan IMC yang 

ditulis oleh (Belch&Belch, 2009:27). Penulis melakukan penelitian dengan 

mengumpulkan hasil penelitian yang didapatkan baik dengan wawancara 

ataupun penemuan di media. Beberapa hal yang penulis fokuskan dalam 

bagan Belch&Belch yang hendak penulis lakukan pembahasan 

didalamnya adalah hanya satu bagian saja yaitu:  

Develop of Marketing Communication Programs 

Penggunakan komunikasi yang terintegrasi ini akan 

menjadi salah satu cara yang dilakukan dalam komunikasinya 

terhadap publik. Hal ini juga harus didukung oleh dengan adanya 

komunikasi baik secara internal maupun secara eksternal.  Hal ini 

akan menjadi salah satu cara yang akan dibahas oleh penulis terkait 

dengan komuniksi pemasaran yang dilakukannya.  
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