
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



38 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian  

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan 

kualitatif. Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif ialah: 

“Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 

dan lain-lain, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah, dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. Tujuan dari riset kualitatif yaitu, untuk menjelaskan fenomena dengan 

sedalam-dalamnya, melalui pengumpulam data sedalam-dalamnya (Kriyantono, 

2006:56). 

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif, 

yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-

situasi atau kejadian-kejadian. Dalam penelitian deskriptif, tidak perlu mencari 

atau menerangkan hubungan, mencari hipotesis, atau mendapatkan makna dan 

implikasi (Suryabrata, 2006:76).  

Dengan demikian, penelitian ini hanya mendeskripsikan dan 

mengkonstruksi wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek peneilitan, 

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai strategi marketing 

communications The Breeze dalam menarik pengunjung. 
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3.2 Paradigma Penelitian 

Menurut Harmon (dalam Moleong, 2005:49), paradigma dapat 

didefinisikan sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai, dan 

melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas. 

Pada intinya, paradigma mengandung pandangan tentang dunia, cara 

pandang untuk menyederhanakangambaran pada kita mengenai apa yang penting, 

apa yang dianggapmungkin dan sah untuk dilakukan serta apa yang dapat diterima 

akal sehat. 

 Paradigma dalam penelitian ini akan berpijak dari paradigma post-

positivisme, yaitu paradigma yang mendasar pada pandangan positivis terkait 

dengan masalah peramalan dan pengendalian, tetapi mencoba mengembangkan 

pemahaman berbeda tentang hal-hal lain untuk menjawab kritik-kritik yang 

dilontarkan terhadap kelompok poitivis. Realitas obyektif diyakini ada, tetapi 

hanya dapat didekati dan tidak dapat dipotret sepenuhnya. Meskipun mengambil 

posisi objektif, akan ada interaksi antara peneliti dan partisipan yang akan 

mempengaruhi data yang diteliti (Poerwandari, 2007:37). 

  Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa paradigma post-

positivisme berfokus pada kebenaran teori yang digunakan dalam suatu penelitian 

dan ingin membuktikan bahwa teori yang digunakan dalam penelitian dapat 

dikuatkan atau digugurkan  jika dikaitkan dengan hasil penelitian.  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan paradigma post-positivismme 

dengan pendekatan kualitatif, karena penelitian yang dilakukan bertujuan untuk 
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memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian, didasarkan pada data-data yang 

relevan. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan  dalam penelitian ini ialah metode studi kasus. 

Studi kasus ialah metode riset yang menggunakan berbagai sumber data yang 

dapat digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara 

komprehensif berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organiisasi atau 

persitiwa secara sistematis (Kriyantono, 2006:65). 

Metode penelitian yang digunakan ialah metode studi kasus. Penelitian 

studi kasus menurut Creswell (dalam Gunawan, 2013:114) ialah penelitian yang 

dilakukan terhadap suatu objek yang disebut sebagai kasus, yang dilakukan secara 

seutuhnya, menyeluruh, dan mendalam dengan menggunakan berbagai macam 

sumber data. Menurutnya pula, suatu objek dapat diangkat sebagai penelitian studi 

kasus adalah kejadian atau peristiwa (event), situasi, proses, program, dan 

kegiatan. 

Menurut Yin (dalam Gunawan, 2012:116), penelitian studi kasus adalah 

sebuah metode yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang 

terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang dilaksanakan ketika batasan-

batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas, dengan menggunakan 

berbagai sumber data).  

Arikunto (dalam Gunawan, 2013:116), mengemukakan bahwa metode 

studi kasus sebagai salah satu jenis penelitian deskriptif, penelitian yang 
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dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisme 

(individu), lembaga, atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit. 

Surakhmad (dalam Gunawan, 2013:117) membatasi pendekatan studi 

kasus sebagai suatu pendekatan dengan memustkan perhatian pada suatu kasus 

secara inensif dan rinci. Ary (dalam Gunawan, 2013:117) menjelaskan bahwa 

dalam studi kasus, hendaknya peneliti berusaha menguji unit atau individu secara 

mendalam. Para peneliti berusaha menemukan semua variabel yang penting. 

Berdasarkan batasan tersebut, dapat dipahami bahwa batasan studi kasus meliputi: 

a. Sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, 

dan dokumen. 

b. Sasaran-sasaran tersebut telah ditelaah secara mendalam, 

sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya 

masing-masing, dengan maksud untuk memahami berbagai 

kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya. 

Dengan kata lain, data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus 

dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, dimana tujuannya untuk 

mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai objek yang 

bersangkutan yang berarti bahwa studi kasus harus disifatkan sebgai penelitian 

yang eksploratif dan deskriptif. 

Dalam penelitian ini, studi kasus yang digunakan ialah studi kasus 

instrumental, yaitu penelitian studi kasus yang dilakukan dengan meneliti kasus 

untuk memberikan pemahaman mendalam atau menjelaskan kembali suatu proses 

generalisasi. Dengan kata lain, kasus diposisikan sebagau sarana (instrumen) 
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untuk menunjukkan penjelasan yang mendalam dan pemahaman tentang sesuatu 

yang lain dari yang biasa dijelaskan. Melalui studi kasus yang ditelitinya, peneliti 

betmaksud untuk menunjukkan adanya sesuatu yang khas yang dapat dipelajari 

dari suatu kasus tersebut (Stake, dalam Gunawan, 2013:135). 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan periset untuk mengumpulkan data (Kriyantono, 2006:91). 

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu: 

3.4.1 Data Primer  

Kriyantono (2006:43) menjelaskan, data promer adalah data yang 

diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di 

lapangan. Adapun cara untuk memperoleh data promer, yaitu 

dengan menggunakan metode pengumpulan sebagai berikut: 

3.4.1.1 Wawancara Mendalam 

Wawancara adalah percakapan denganmaksud tertentu, 

yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (interviewee) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 

2005:156). Dapat disimpulkan bahwa, wawancara dilakukan 

dengan cara menggali lebih dalam kepada informan melalui 

pertanyaan-pertanyaan mengenai strategi marketing 

communications The Breeze dalam meningkatkan jumlah 
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pelanggan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah wawancara mendalam, yaitu suatu cara mengumpulkan data 

atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan 

informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam 

(Kriyantono, 2006:98). 

3.4.1.2 Observasi 

Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara 

langsung tanpa mediator suatu objek untuk melihat dengan dekat 

kegiatan yang dilakukan objek tersebut (Kriyantono, 2006:106). 

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta 

pencatatan secara sistematis (Arikunto, dalam Gunawan, 

2013:143). Menurut Kartono (dalam Gunawan, 2013: 144), 

pengertian observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis 

tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan 

pengamatan dan pencatatan.  

Patton (dalam Gunawan, 2013: 144), berpendapat bahwa 

observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam 

penelitian, apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif.  

Observasi bertujuan untuk menjelaskan, memberikan dan 

mencai gejala yang rerjadi, mengamati secara langsung objek yang 

diteliti, sehingga memperoleh data yang diperlukan. Hal yang 

diamati dalam penelitian ini ialah strategi marketing 
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communications The Breeze dalam meningkatkan jumlah 

pelanggan (Kriyantono, 2006:108). 

3.4.2 Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2005 : 62), data sekunder adalah data 

yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya 

penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. 

Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang 

dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan 

– catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti 

mempergunakan data yang diperoleh dari internet. 

 

3.5 Key Informan & Informan 

Subjek penelitian ini meliputi narasumber utama (key informan), dan 

narasumber (informan). Narasumber utama (key informan), yaitu mereka yang 

mengetahui dan memiliki berbagai infromasi pokok yang diperlukan dalam 

penelitian (Suyanto, 2006:172). Key informan yang dipilih dalam penelitian ini 

ialah Eve Adam, selaku Head of Promotions, Sinarmas Land. 

Informan ialah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi 

dan kondisi latar penelitian, sehingga ia harus memiliki banyak pengalaman 

tentang latar pebelitian (Moleong, 2005:132). Informan yang terkait dalam 

penelitian ini ialah Ibu Yani Cynthia Dewi, selaku Leasing Manager divisi Sales, 

Leasing, Promotion/Customer Relations/Tenant Relations (SLP/CR/TR), 

Sinarmas Land. 
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Alasan dipilihnya informan di atas ialah sebagai pelengkap data-data dan 

informasi yang diperlukan, dengan pertimbangan mereka juga berkaitan dan 

memiliki hubungan erat dengan kegiatan yang akan diteliti, yaitu Strategi 

marketing communications The Breeze dalam meningkatkan pelanggan. 

 

3.6 Teknik Keabsahan Data 

 Untuk mendapatkan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarjan atas sejumlah kriteria tertentu, 

maka dari itu, doperlukan triangulasi data sebagai alat analisis data.  Triangulasi 

ialah istilah yang diperkenalkan oleh Denzin pada tahun 1978, dengan meminjam 

peristilahan dari dunia navigasi dan militer, yang merujuk pada penggabungan 

berbagai metode dalam suatu kajian tentang satu gejala tertentu. Keandalan dan 

keasihan data dijamin dengan membandingkan data yang diperoleh dari satu 

sumber atau metode tertentu, dengan data yang didapat dari sumber atau metode 

lain.  

Konsep ini dilandasi asumsi bahwa setiap bias yang inheren dalam sumber 

data, peneliti, atau metode tertentu, akan dinetralkan oleh sumber data, peneliti, 

atau metode lainnya. Istilah triangulasi yang dikemukakan oleh Denzin dikenal 

sebagai penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif, yang digunakan 

secara bersama-sama dalam suatu penelitian (Gunawan, 2013:217). 

Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat 

kepercayaan (kredibilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis 

data di lapangan. Menurut Mantja (2007:84), triangulasi dapat juga digunakan 
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untuk memantapkan konsistensi metode silang, seperti pengamatan dan 

wawancara, atau penggunaan metode yang sama, seperti wawancara dengan 

beberapa informan. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data.  

Menurut Bachri (2010:55), dengan cara menguji informasi dengan 

mengumpulkan data melalui metode berbeda, oleh kelompok berbeda, dan dalam 

populasi (informan berbeda), penemuan mungkin memperlihatkan bujti penetapan 

lintas data, mengurangi dampaknya dari penyimpangan potensial yang bisa terjadi 

dalam satu penelitian tunggal. 

Dalam penelitiann ini, penulis menggunakan triangulasi sumber, yaitu 

menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data. 

Dalam triangulasi dengan sumber, yang terpenting adalah mengetahui adanya 

alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut. dengan kata lain, 

triangulasi sumber berarti membandingkan (mengecek ulang) informasi yang 

diperoleh melalui sumber yang berbeda.  

Penelitian selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa 

menggunakan pengamatan berperan serta (participant observation), dokumen 

tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, atau tulisan pribadi, dan gambar 

atau foto. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk 

memperoleh kebenaran handal (Gunawan, 2013:219) 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2005:248) 

ialah:  

“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dekelola, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”. 

 

Menurut Miles dan Huberman (dalam Gunawan, 2013:210), terdapat tiga 

tahapan yang harus dikerjakan dalam penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, 

paparan data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi: 

a. Analisis data, dilkukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan 

data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga 

selama dan sesudah pengumpulan data. 

b. Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema 

dan polanya (Sugiyono, 2007:92). Data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan 

pengumpulan data. Setelah direduksi, langkah selanjutnya ialah 

memaparkan data. 

c. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulam dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan 

pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan 

pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan 

dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja. 
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d. Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam 

bentuk deskriptif objek penelitian, dengan berpedoman pada kajian 

penelitian. 

 Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut. Berulang, 

dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai 

rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul. 

 

3.8 Fokus Penelitian 

Hal yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian yang dilakukan 

oleh penulis ialah, strategi marketing communications The Breeze dalam 

meningkatkan jumlah pengunjung. Strategi marketing communications 

akan dianalisis menggunakan kerangka Marketing Communication 

Planning Framework (MCPF) dari Chris Fill. 

 

3.9 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di The Breeze BSD City yang beralamat di Jl. 

Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City, Tangerang 15345, 

Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga Juni 2014. 
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