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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif artinya penelitian tanpa menggunakan data statistik atau 

cara kuantifikasi lain. Penelitian kualitatif bermaksud memahami fenomena 

mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik lalu 

dideskripsikan melalui kata-kata. Fenomena yang dialami subjek penelitian, 

misalnya persepsi, motivasi, dan tindakan. Penelitian kualitatif merupakan metode 

untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang mana oleh sejumlah 

individu/kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial (Creswell, 2010, h. 

20). 

 Bryman (2004, dikutip dalam Metode Penelitian Sosial, h. 20) ciri-ciri 

penelitian kualitatif adalah sebagai berikut; 1) mellihat adanya perbedaam pada 

subjek penelitian, dalam penelitian ilmu sosial adalah manusia dan dunia 

sosialnya. Manusia turut dapat menambahkan makna pada peristiwa dan 

lingkungan hidupnya, 2) rinci dalam mendeskripsikan apa yang diteliti dan 

penekanan pada konteks. Peneliti cenderung mengumpulkan data lapangan di 

lokasi secara langsung dan tidak membagikan instrument-instrumen kepada 

partisipan penelitian, 3) penekanan terletak pada proses, dimana penelitian 
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kualitatif memiliki kepekaan terhadap rangkaian peristiwa, tindakan, dan aktivitas 

yang bergulir dari waktu ke waktu dalam konteksnya, dan 4) memiliki struktur 

yang terbatas dan fleksibel. Penelitian kualitatif melakukan pendekatan tidak 

berstruktur dalam pengumpulan data sehingga tidak mengharuskan peneliti, sejak 

awal mengembangkan pertanyaan penelitian dan instrumen yang sangat spesifik. 

Artinya, penelitian kualitatif bersifat fleksibel memungkinkan beragam sumber 

data, misalnya wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Kriyantono (2006, h. 69) 

penelitian bertujuan untuk memaparkan secara sistematis, factual, dan akurat 

mengenai fakta, sifat suatu populasi atau objek tertentu. Penelitian deskripitf 

memberikan uraian mengenai realitas yang sedang atau sudah terjadi tanpa ada 

perlakuan terhadap subjek penelitian.  

Dengan demikian, melalui penelitian kualitatif-deskriptif peneliti ingin 

menyajikan dan mendeskripsikan analisis strategi corporate social marketing 

dalam perencanaa Festival Jajanan Bango. Penelitian ini menguraikan secara 

komperhensif dan sistematis bagaimana penggunaan strategi corporate social 

marketing di Indonesia. 

 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus. Stake dan Yin 

memaparkan bahwa studi kasus merupakan metode menggunakan analisis 

mendalam terhadap suatu kasus, pada umumnya suatu program, acara, aktivitas, 

suatu proses, atau seseorang/sekumpulan orang. Penelilitan menggunakan metode 
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studi kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulan informasi 

secara mendetail menggunakan beragam cara pengumpulan data pada satu periode 

waktu (Stake dan Yin dikutip dalam Creswell, 2013). 

 Stake kemudian menjelaskan kelebihan, kekurangan, dan ciri-ciri studi 

kasus, antara lain 1) studi kasus adalah suatu bentuk penelitian tentang suatu 

masalah yang memiliki sidat kekhususan, 2) sasaran studi kasus dapat berupa 

perorangan atau kelompok, bahkan masyarakat luas. Kelebihan studi kasus 

mampu mengungkap hal-hal spesifik, unik, dan mendetail, dan memberi laporan 

faktual yang mengembangkan pikiran dalam kasus yang menjadi bahan studi yang 

tidak dapat ditangkap oleh penelitian kuantitatif. Sedangkan kekurangannya, 

semakin kompleks suatu kasus, semakin sulit membuat analisis. Hal ini 

dikarenakan studi kasus memaparkan penjelasan secara menyeluruh, hubungan 

antara kejadian, latar belakang, dan hasilnya.  

 Melalui metode studi kasus, penelitian ini ingin dapat mencari dan 

menjelaskan informasi secara mendalam dan rinci tentang kasus yang diteliti. 

Dengan demikian, penelitian ini dapat bermanfaat baik dalam pengembangan ilmu 

komunikasi khususnya public relations dalam kajian social marketing Bango. 

 

3.3 Key Informan dan Informan 

 Penelitian kualitatif, dalam Metode Penelitian Sosial dijabarkan bahwa 

secara metodologi menempatkan mereka yang diteliti sebagai subjek dalam 

penelitian, yang sering disebut partisipan atau informan. Dalam melakukan 
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penelitian kualitatif-deskriptif, peneliti menggunakan dua jenis informan, yaitu 

key informan (narasumber utama) dan informan. 

 Dalam memilih informan, peneliti perlu membangun kriteria-kriteria 

sebagai rujukan siapa yang dapat memberikan informasi secara mendalam dan 

rinci sehingga key informan dan informan pada penelitian ini, yaitu: 

1) Surya Agung Pontanugraha, Assistant of Brand Team Bango 

Brand Team merupakan kepala dalam program Festival Jajanan Bango. 

Brand Team Bango terdiri atas satu orang ketua dan dua orang asisten 

yang bertugas mulai dari menentukan konsep acara, bekerja sama dengan 

para agensi, dan sampai penyelenggaraan festival kuliner dan evaluasi 

2) Fanny Pardiansyah, Head of Creative Team Mullenlowe Indoensia 

Mullenlowe merupakan agensi yang bekerja sama dengan Bango 

khususnya pada bagian kreatif. Divisi yang bertugas adalah Creative 

Team, diketuai oleh Fanny dan memiliki dua anggota lain. Mullenlowe 

menerima brief dari Bango melalui departemen Brand Team Bango 

3) Godo Tjahjono, Ahli Social Marketing Indonesia 

Godo Tjahjono merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada jurusan 

Ekonomi, Magister di Universitas Indonesia dalam Syariah Marketing, 

dan memperoleh beasiswa doktor di University of Western Sydney 

mengenai Consumer Behavior. Selain itu, beliau telah mendapatkan 

Young Marketers’ Award sebanyak dua kali oleh Indonesia Marketing 

Association. Beberapa pengalaman di dunia pemasaran, misalnya Nestle, 

Analisis Strategi..., Devina Claresta, FIKOM, 2017



 49 

Sun Life Financial, dan Smartfren. Saat ini Godo Tjahjono bekerja di FKS 

Group sebagai Head of Marketing – Food. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Mengumpulkan dan mengolah data memainkan peranan penting dalam 

penelitian kualitatif. Pengumpulan data terbagi atas dua bentuk, yaitu naturally 

occurring data (data yang tersedia dalam konteks natural) dan generate data 

through the interventions of the research (data dihasilkan melalui intervensi 

peneliti). Berdasarkan pembagian di atas, metode pengumpulan data terdiri atas: 

1) Wawancara mendalam, pertukaran informasi melalui tanya jawab antara 

peneliti dan informan secara tidak berstruktur. Artinya, wawancara 

fleksibel, responsive terhadap arah pembicaraan sesuai yang 

dikembangkan informan dan memperhatikan kebutuhan menyesuaikan 

rancangan penelitian dan apa yang mungkin terjadi saat wawancara 

ternyata menjadi tema signifikan. Wawancara mendalam menggali 

informasi secara rinci dan mendalam, dan terbagi atas a) wawancara tidak 

berstruktur dan b) wawancara semi berstruktur. Dalam penelitian ini, 

wawancara dilakukan dengan jenis semi berstruktur, dimana ada panduan 

wawancara yang memetakan poin-poin informasi utama sesuai topik 

penelitian dan sifatnya bisa berkembang dalam wawancara. 

Creswell (2013) memaparkan jenis-jenis interview, antara lain 1) 

interview tatap muka dalam suatu ruangan, 2) interview melalui telepon, 
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3) focus group, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa 

orang sekaligus, dan 4) interview melalui surat elektronik (email).  

2) Dokumentasi, mencari dan mengumpulkan gambar dan kata yang 

melibatkan beberapa pihak mengenai fenomena yang diteliti yang 

dianggap perlu dalam penelitian. 

 

3.5 Keabsahan Data 

 Setiap penelitian harus bisa dinilai berdasarkan suatu ukuran. Dalam 

penelitian kualitatif, ukuran kualitas penelitian terletak pada kesahihan atau 

keabsahan data yang dikumpulkan. Keabsahan data terletak pada proses ketika 

peneliti melakukan pengumpulan data dan saat analisis data (Kriyantono, 2006, h. 

70). 

 Pada penelitian ini, mengukur tingkat keabsahan data menggunakan 

triangulasi, yaitu mengumulkan data-data lebih dari satu sumber untuk dijadikan 

pembanding pada sumber tersebut. Terdapat empat teknik triangulasi, yaitu 

triangulasi metode, triangulasi peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi 

teori (Dwijowinoto, 2002). Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

triangulasi sumber. Artinya, peneliti membandingkan dan mengecek ulang derajat 

kepercayaan informasi yang diperoleh melalui sumber berbeda. Contoh 

membandingkan derajat kepercayaan informasi, yaitu melalui perbandingan 

antara hasil pengamatan dan hasil wawancara, membandingkan ucapan atau 

tindakan di atas panggung (umum) dan di belakang panggung, dan 

membandingkan antara hasil wawancara dan dokumen sejenis. 
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Penelitian ini melakukan wawancara dengan lebih dari satu narasumber yang 

mana masing-masing bersentuhan dengan fenomena dari sudut pandang berbeda, 

yaitu pelaksana, agensi, dan tokoh ahli. Pemilihan narasumber berdasarkan 

kompetensi sebagai subjek dalam penelitian analisis strategi corporate social 

marketing yang dilaksanakan oleh Bango. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Di tahap ini, data yang sudah dikumpulkan dan melewati pengecekan ulang 

bertemu dengan teori, interpretasi, usaha melakukan generalisasi dan perumusan 

eksplanasi bila diperlukan. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri 

atas banyak macam dan terus berkembang hingga saat ini (Bryman, 2004, dikutip 

dalam metode Penelitian Sosial, h. 200). Secara umum, teknik analisis data 

berfokus pada bahasa dan deskriptif. 

 Miles dan Huberman (2984, dikutip dalam Sugiyono, 2012, h. 246) 

menjabarkan langkah-langkah analisis data sebagai berikut. 

1) Pengumpulan Data, peneliti mengumpulkan data melalui apa yang dilihat, 

didengar, dirasakan, dan ditanyakan 

2) Reduksi Data, merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal 

penting, dan mencari tema dan pola. Dengan demikian, data menghasilkan 

gambaran dan mempermudah peneliti dalam melanjutkan penelitian 
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3) Penyajian Data, penelitian kualitatif umumnya menyajikan data dengan 

teks bersifat naratif sehingga mempermudah untuk memhamai apa yang 

terjadi, merencakanan langkah kerja selanjutnya 

4) Verifikasi, menarik kesimpulan awal yang bersifat sementara dan 

verifikasi. Kesimpulan tersebut bisa dikatakn kredibel apabila didukung 

dengan bukti yang valid. 

 Penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh 

Miles dan Huberman untuk memaparkan secara komperhensif dengan 

mengumpulkan data dalam bentuk teks, gambar, maupun video yang diperlukan 

melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Setelah itu, peneliti mereduksi 

data yang suda dikumpulkan dengan memilih dan memisahkan data yang 

diperlukan dan disajikan. Penyajian data dilakukan agar mampu memahami dan 

emngetahui langkah selanjutnya dalam penelitian. Langkah terakhir, yaitu 

menyusun kesimpulan berdasarkan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan 

sehingga dapat menunjang kesimpulan yang sudah disusun. 

Analisis Strategi..., Devina Claresta, FIKOM, 2017




