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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. 

Moleong (2010, h. 6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya. Dengan kata 

lain penelitian kualitatif merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek 

pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang bersifat 

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih memperlihatkan proses 

dan makna. 

Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sifat penelitian 

deskriptif. Deskriptif merupakan suatu jenis yang berupaya mendeskripsikan suatu 

peristiwa atau fenomena secara sistematis sesuai dengan kenyataan.Penelitian 

deskriptif dilakukan guna memperoleh informasi mengenai peristiwa yang terjadi saat 

ini.Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi atas kejadian secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat- sifat populasi suatu daerah 

tertentu (Kriyantono, 2009, h. 69). 
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Fokus utama pada penelitian deskriptif adalah menggambarkan peristiwa “apa 

adanya” yang berkaitan dengan kondisi dalam suatu situasi.Penelitian deskriptif 

menghasilkan penjelasan mengenai gambaran ciri- ciri suatu gejala yang diteliti. 

Alasan dipilihnya penelitian bersifat deskriptif karena peneliti ingin 

menyajikan gambaran deskriptif mengenai strategi IMC dalam rebranding yang 

dilakukan oleh Sour Sally. 

Paradigma Postpositivisme adalah salah satu paradigma metode kualitatif 

yang dianggap sesuai dengan penelitian yang dilakukan.Salim (2001, h. 40) 

menjelaskan paradigma postpositivisme ini merupakan aliran yang ingin 

memperbaiki kelemahan-kelemahan Positivisme yang hanya mengandalkan 

kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dengan kata lain 

Postpositivisme ini ingin menyempurnakan paradigma positivisme yang lebih dahulu 

muncul. 

Secara epistomologis dalam paradigma Postpositivisme hubungan antara 

peneliti dengan objek atau realitas yang diteliti tidaklah bisa dipisahkan, tidak seperti 

yang diusulkan aliran Positivisme. Oleh karena itu, hubungan antara pengamat 

dengan objek harus bersifat interaktif, dengan catatan bahwa pengamat harus bersifat 

senetral mungkin, sehingga tingkat subjektivitas dapat dikurangi secara minimal 

(Salim, 2001, h.56). 
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Oleh karena itu, peneliti dalam melakukan penelitian ikut menjadi konsumen  

Sour Sally.  

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus. Penelitian 

studi kasus dimaksudkan untuk mempelajari latar belakang masalah keadaan dan 

posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan 

unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Studi kasus juga merupakan tipe 

pendekatan dalam suatu penelitian yang menelaah satu kasus secara mendalam, 

insentif, mendetail, dan komprehensif. 

Metode studi kasus  dipilih oleh peneliti, karena dinilai tepat untuk diterapkan 

dalam penelitian ini yang menghasilkan deskripsi secara detail dari topik yang diteliti 

sehingga dapat menjawab dan mengungkapkan topik yang sedang diteliti. Hal 

tersebut juga serupa dengan pengertian dari studi kasus. 

Menurut Lincoln dan Guba (dalam Mulyana, 2004, h. 201) penggunaan studi 

kasus sebagai metode penelitian kualitatif memiliki beberapa keuntungan yaitu: 

1) Studi kasus dapat menyajikan pandangan dari subjek yang diteliti. 

2) Studi kasus menyajikan uraian yang menyeluruh yang mirip 

dengan apa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. 
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3) Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukan hubungan 

antara peneliti dengan responden. 

4) Studi kasus dapat memberikan uraian yang mendalam yang 

diperlukan bagi penilaian atau transferabilitas. 

Selain itu penggunaan metode studi kasus ini dipilih karena peneliti ingin 

membahas mengenai suatu strategi yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Hal 

tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Yin (2014, h.1) yang mengatakan bahwa 

studi kasus lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan 

mengapa dan bagaimana, bila penelitian hanya memiliki sedikit peluang untuk 

mengkontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki.  

Pada dasarnya penelitian dengan jenis studi kasus bertujuan untuk mengetahui 

tentang suatu hal secara mendalam. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan metode studi kasus jenis instrumental, dimana dalam instrumental 

memiliki kasus yang tidak harus unik tetapi kasusnya dapat diperalat untuk 

memahami kasus lain. 

Peneliti menganggap tepat memakai studi kasus jenis instrumental karena 

dalam penelitian ini penulis memahami strategi IMC yang dilakukan oleh Sour Sally 

dalam rebranding yang dilakukannya tersebut. Peneliti ingin mengetahui lebih dalam 

bagaimana strategi Sour Sally Indonesia yang menjadi pionir frozen yogurt di 

Indonesia dapat menjalankan strategi IMC melalui IMC planning setelah melakukan 
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rebranding, apa perbedaan IMC planning yang dilakukan oleh Sour Sally ketika 

sebelum dan sesudah melakukan rebranding, serta bagaimana Sour Sally membangun 

dan mensosialisasikan kembali image baru yang dibuatnya tersebut. 

3.3 Key Informan dan Informan  

Menurut Moleong (2010, h. 3) key informan adalah mereka yang tidak hanya 

bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi 

saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap 

sumber yang bersangkutan. Dalam menentukan key informan, peneliti memiliki 

syarat yang harus dipenuhi yaitu seorang key informan tidak hanya terlibat langsung 

tetapi juga paham betul dan menguasai kegiatan tersebut. Dengan demikian key 

informan yang dianggap sesuai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Sheilla 

Limijaya sebagai Brand Manager Sour Sally. 

Selain key informan, ada pula informan yang merupakan narasumber 

tambahan yang diperlukan untuk menambahkan data-data yang dinginkan serta dapat 

melengkapi penelitian.Untuk pengertian informan sendiri iaalah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian 

(Moleong, 2004, h.132). Selain itu lebih lanjut, Moleong (2010, h.132) meyatakan 

bahwa dalam memilih dan menentukan informan, informan yang dipilih haruslah 

jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota 

salah satu kelompok yang bertikai dalam latar penelitian dan mempunyai pandangan 
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tertentu tentang peristiwa yang terjadi.Dari pengertian tersebut peneliti memilih 

Margy Simandjuntak, seseorang yang pernah menjabat sebagai PR dan Marketing 

Communication Sour Sally  pada tahun 2013 dan satu orang loyal customer Sour 

Sally di cabang terdekat untuk diwawancarai sebagai informan. 

Berikut ini akan diuraikan alasan pemilihan narasumber dari penelitian ini: 

    Tabel 3.1 Key Infoman dan Informan 

Narasumber Nama dan jabatan Alasan pemilihan 

Key 

Informan 

Sheilla Limijaya  

 Brand Manager Sour 

Sally 

Narasumber yang mengetahui dan terlibat 

langsung dalam perencanaan IMC dan 

implementasi yang dilakukan setelah Sour 

Sally melakukan rebranding sesuai dengan 

fokus peneliti. 

Informan Margy Simandjuntak  

Ex. PR dan Marketing 

Communication Sour Sally 

tahun 2013 

Narasumber yang mengetahui informasi 

mengenai Sour Sally dan kegiatan IMC Sour 

Sally sebelum rebranding dilakukan. 

Informan Muhammad Ramadhan 

Loyal Customers Sour 

Sally 

Narasumber yang  mengikuti perubahan dan 

pertumbuhan Sour Sally dalam menjadi 

loyal customer.  
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data 

mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. 

Jika dilihat dari sumber data, dalam melakukan pengumpulan peneliti dapat 

menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. 

1) Sumber Primer  

Menurut Sugiyono (2012, h. 225) Sumber primer adalah 

sumber data yang secara langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.Adapun cara untuk memperoleh sumber primer, 

penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dengan 

melakukan wawancara mendalam dan observasi. 

a. Wawancara Mendalam (in–depth interview) 

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk 

mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara 

peneliti dengan informan atau subjek penelitian (Emzir, 

2010, h. 50). Peneliti memilih untuk menggunakan metode 

wawancara karena dalam penelitian yang berjudul “Strategi 

IMC pasca rebranding (Studi kasus mengenai rebranding 

Strategi Integrated Marketing..., PUTRI AMELIA RAMADHANI, FIKOM UMN, 2017



  
 

62 
 

Sour Sally)” wawancara merupakan salah satu metode 

yang tepat untuk dapat membuktian terhadap informasi 

atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. 

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara 

mendalam yang dilakukan kepada key informan dan 

informanyang telah dipilih peneliti secara purposive 

tujuannya agar pihak yang telah dipilih oleh peneliti agar 

mendapat data-data yang akurat dan kompeten sehingga 

dapat menjawab permasalahan yang ada. 

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara mendalam 

dengan cara tatap muka dengan key informan dan informan 

yang sudah peneliti tentukan. 

b. Observasi  

Dalam observasi, peneliti kualitatif turun langsung ke 

lapangan untuk mengamati perilaku setiap individu di 

lokasi penelitian.Patton(dalam Gunawan, 2013, h. 144) 

berpendapat bahwa observasi merupakan metode 

pengumpulan data esensial dalam penelitian, khususnya 

penelitian dengan pendekatan kualitatif. 
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Peneliti juga melakukan observasi melalui pengamatan 

langsung pada media sosial instagram Sour Sally untuk 

mengetahui engagement yang ada dan peneliti melakukan 

observasi pada gerai Sour Sally, untuk mengetahui 

bagaimana para pramusaji berinteraksi dengan para 

pelanggan dan menjalankan kegiatan IMC yang ada salah 

satunya seperti personal selling. Peneliti juga mengamati 

seberapa banyak pelanggan yang datang dan tertarik 

dengan menu yang ditawarkan oleh Sour Sally. 

 

Tidak hanya itu, dalam menentukan loyal customer sebagai 

informan peneliti juga melakukan observasi terlebih dahulu 

untuk memastikan bahwa loyal customer yang peneliti 

memang mengetahui perjalanan Sour Sally mulai dari 

sebelum sampai sesudah rebranding sehingga ia merasakan 

perubahan apa saja yang  dirasakan terhadap Sour Sally. 

2) Sumber Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak 

memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. 

Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih 
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lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari 

orang lain (Sugiyono, 2012, h. 229). 

Salah satu cara untuk mendapatkan sumber sekunder adalah 

dengan studi dokumen.  Menurut Sugiyono (2012, h. 263) 

pengertian dari studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode obsevasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. Studi dokumen akan digunakan sebagai penunjang 

dalam melengkapi data primer dan berperan sebagai data sekunder. 

Kegiatan mengumpulkan data, baik dari dokumen perusahaan Sour 

Sally sendiri, buku-buku maupun literature yang relevan. 

Penggunaan data sekunder dipilih penulis karena dapat 

memberikan tambahan informasi untuk melengkapi penelitian ini. 

3.5 Keabsahan Data 

Salah satu cara untuk memeriksa keabsahan data adalah dengan triangulasi. 

Triangulasi menurut Moleong (2010, h. 330) adalah teknik  pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Triangulasi adalah cara untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan 

konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan 

data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai  pandangan. Dengan kata 
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lain, bahwa dengan triangulasi, penulis dapat me-recheck temuannya, 

membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan konsep. Untuk itu,  

Moleongmengatakan (2010, h. 332), penulis dapat melakukannya dengan:  

1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, 

2) Mengeceknya dengan berbagai sumber data,  

3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan 

data dapat dilakukan  

Pada penelitian ini, teknik keabsahan data yang peneliti lakukan yaitu dengan 

menggunakan metode triangulasi untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan 

metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan wawancara sama 

dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang 

diberikan ketika diwawancarai (Bungin, 2011,h.265). 

3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan & Biklen (dalam Moleong, 2010, h. 248) analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

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

apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.  
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Peneliti menggunakan analisa interaktif dari Miles dan Huberman (dalam 

Sutopo, 2006, h.34) dimana terdapat tiga komponen pokok yang dilakukan sebagai 

acuan prosedur dalam pelaksanaan penelitian:  

1) Reduksi data,  ialah proses seleksi, pemfokusan,  penyederhanaan 

dan abstraksi data (kasar) yang ada dalam files note. 

2) Sajian data, rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan deskripsi berbentuk narasi yang memungkinkan 

simpulan peneliti dilakukan. 

3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, tahap akhir pengolahan data 

adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji 

permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan 

kemudian ditarik kesimpulan yang merupaan hasil dari penelitian 

ini dan peneliti harus melakukan verifikasi melalui pencarian 

makna selama penelitian berlangsung.  

Ketiga komponen tersebut dapat diterapkan secara interaktif dan berlangsung 

terus menerus sampai tuntas untuk mendapat hasil yang sesuai. 
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