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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 PARADIGMA PENELITIAN 
 

 Menurut Yanuar Ikbar (2014, p. 150) “Hakekat penelitian adalah cara ilmiah 

untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana 

seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Maka dari itu, sebelum dilakukannya 

sebuah penelitian, peneliti harus mengetahui obyek, fenomena ataupu gejala yang akan 

diteliti atau dijadikan masalah penelitian (Yanuar Ikbar, 2014, p.150). Sebelumnya, 

peneliti harus mengetahui ilmu untuk meneliti obyek, fenomena dan gejala yang akan 

diteliti. Ilmu menurut M. Nazir dikutip dari buku Yanuar Ikbar (2014, p. 150) adalah 

“pengetahuan tentang fakta-fakta, baik natura atau sosial yang berlaku umum dan 

sistematis”. V.A Tan dalam Yanuar Ikbar (2014, p. 150) menambahkan bahwa “ilmu 

bukan saja suatu himpunan pengetahuan yang sistematis tetapi juga suatu metodologi”. 

Ilmu merupakan pengetahuan, yang bersifat umum dan juga bersifat sistematis (Yanuar 

Ikbar, 2014, p. 152). Ilmu setiap harinya berkembang dan terus berubah seiring 

berjalannya waktu, karena manusia yang hidup di dunia ini, memiliki akal untuk berfikir, 

sehingga setiap waktunya manusia selalu mengembangkan ilmunya. Yanuar Ikbar (2014, 

p.152) menyatakan bahwa “pada dasarnya mereka (manusia) mencari hakikat 

pengetahuan dengan upaya filsafat metodologi yang perkembangannya terdiri dari 

Prapositivisme, Positivisme dan Postpositivisme”. 
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Paradigma adalah sebuah acuan penelitian, karena dari paradigma peneliti dapat 

mengetahui dan memaknai hasil dari sebuah penelitian. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan paradigma pos positivis. Paradigma pos positivis merupakan paradigma 

yang subyektif. Peneliti dapat memberikan makna baru terkait obyek yang akan diteliti 

(Mulyana, 2010, p. 45). 

3.2 JENIS DAN SIFAT PENELITIAN 
 

 Jenis penelitian kualitatif dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. 

Penelitian kualitatif Denzin dan Lincoln dalam Muslim Salam (2011, p. 26) “studi 

kualitatif memberi penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji dan diukur secara 

ketat dalam arti kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensi”.  Fokus penelitian kualitatif 

ada pada karakteristik realita yang dikonstruksi peneliti dengan situasi yang akan 

mempengaruhi penelitian (Muslim Salam, 2011, p. 26). Penelitian kualitatif menurut 

Denzin dan Lincoln dalam Muslim Salam (2011, p. 27) “melibatkan pendekatan 

interpretatif dan naturalistik dalam pokok permasalahannya”. Dapat ditarik kesimpulan 

bahwa dengan penelitian kualitatif, masalah yang ada dikaji dalam situasi yang sedang 

terjadi yang nantinya dari makna tersebut akan menghasilkan buah pemikiran dari 

peneliti. Creswell dalam Muslim Salam (2011, p. 27) “peneliti kualitatif membangun 

gambaran (fenomena sosial) secara lengkap dan holistik, menganalisis ungkapan, 

melaporkan pandangan lengkap informan dan melakukan kajian dalam situasi alaminya”. 

 Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Dimana, penelitian ini berusaha 

menggambarkan objek yang akan diteliti. Hasil dari gambaran objek yang diteliti, 
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digunakan untuk mengilustrasikan dan sebagai bukti pada saat presentasi (Bogdan & 

Biklen, dalam Emzir, 2011, p. 3). Gambaran objek penelitian digunakan peneliti untuk 

menggambarkan kejadian yang ada, secara urut atau sistematis. 

3.3 METODE PENELITIAN  
 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus 

merupakan metode penelitian yang mendalami suatu kasus dari berbagai macam sumber 

informasi (J.R. Raco, 2010, p. 49). Menurut J.R. Raco (2010, p. 50) “studi kasus yang 

deskriptif bertujuan menggambarkan suatu gejala, fakta atau realita”. Jenis metode studi 

kasus ini mengkompleksikan sebuah kasus tunggal agar dapat dipahami dalam konteks, 

situasi dan waktu tertentu (Patton, dalam J.R. Raco (2010, p. 49). Studi kasus merupakan 

salah satu metode penelitian kualitatif yang secara utuh dan menyeluruh dalam meneliti 

fenomena yang ada (Sugeng, 2015, p.48). Perbedaan penelitian yang menggunakan 

metode studi kasus dengan metode kualitatif lainnya terletak pada cara pandang peneliti 

terhadap obyek yang diteliti (Sugeng, 2015, p.48). Terdapat berbagai macam karakteristik 

penelitian studi kasus, menurut Yin (2009) dalam Sugeng (2015, p.48) karakteristik 

penelitian studi kasus adalah sebagai berikut : 

1) Menempatkan obyek penelitian sebagai kasus 

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa penelitian dengan 

menggunakan metode penelitian studi kasus memiliki cara pandang yang berbeda 

dalam melihat obyek sebagai ‘kasus’ (Sugeng, 2015, p.48). Stake (2005) dalam 
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Sugeng (2015, p. 48) menyatakan bahwa kasus yang ada di dalam penelitian  

merupakan  target  penelitian, bukan sebagai sebuah metode penelitian.  

2) Memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer 

Kontemporer memiliki arti bahwa kasus yang sedang terjadi atau telah selesai 

terjadi, masih dapat dirasakan dampaknya pada saat penelitian dilakukan, sehingga 

fenomena yang sedang terjadi dapat dinilai apakah terdapat perbedaan setelahnya 

(Sugeng, 2015, p. 49). Perlu diketahui bahwa fokus penelitian studi kasus ini dibatasi 

oleh ruang dan waktu. 

3) Dilakukan pada kondisi kehidupan yang sebenarnya 

Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus ini berupaya 

untuk melakukan penelitian yang berdasarkan pada kehidupan nyata yang dipandang 

sebagai kasus (Sugeng, 2015, p.49). 

4) Menggunakan berbagai sumber data 

Sumber data dalam metode penelitian studi kasus ini dapat berupa data primer 

dan sekunder seperti interview, observasi, dokumentasi, dan diskusi kelompok 

terpusat atau yang biasa dikenal dengan focus group discussion (Sugeng, 2015, p. 49). 

Data primer dan sekunder tersebut berfungsi untuk memperjelas dan memperinci 

data-data yang coba dipaparkan oleh peneliti, agar penelitian tersebut lebih valid 

sehingga data yang dihasilkan akurat (Sugeng, 2015, p.49). 

5) Menggunakan teori sebagai acuan penelitian 
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Teori sebagai acuan penelitian dalam penelitian studi kasus. Menurut Sugeng 

(2015, p. 49) “teori digunakan untuk menentukan arah, konteks dan posisi hasil 

penelitian”. 

3.4 KEY INFORMAN DAN INFORMAN 
 

 Data yang didapatkan oleh peneliti berasal dari SPV Promotions dan Staff 

Promotions mal Teraskota Entertainment Center.  

 Key Informan merupakan narasumber kunci yang dimana di sini peneliti memilih 

Kartika Jayantri sebagai SPV divisi Event & Promotions mal Teraskota Entertainment 

Center. Dari narasumber kunci, peneliti mendapatkan informasi mengenai sejarah mal 

Teraskota, strategi komunkasi pemasaran mal Teraskota dan juga konsep pemasaran yang 

dilakukan oleh mal Teraskota. 

 Informan merupakan narasumber penelitian yang tidak kalah penting dalam 

proses penelitian. Informan merupakan narasumber tambahan dalam penelitian. Peneliti 

memilih  Sara Satriani yang merupakan Staff Event and Promotions mal Teraskota 

Entertainment Center. Peneliti memilih Sara Satriani sebagai informan karena pada 

pelaksanaan  marketing mix dan promotional mix mal Teraskota, Sara Satriani memiliki 

peran yang cukup banyak dalam melakukan kedua hal tersebut. 

 Peneliti juga memiliki narasumber eksternal yaitu Hestiawati Muliyani yang 

dimana merupakan consultan retail, marketing and operation yang telah berkecimpung 

selama 33 tahun di dunia retail. Peneliti mendapatkan data dari Hestiawati Muliani 
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mengenai strategi yang harus dimiliki oleh mal untuk keberlangsungan hidup dan 

bagaimana cara mal untuk mempertahankan eksistensinya. 

 Informan yang terakhir adalah merupakan pengunjung mal Teraskota yaitu 

Gavinder Diendra Grewal. Peneliti melakukan wawancara dengan pengunjung guna 

mengetahui apakah marketing communication yang dijalankan oleh mal Teraskota dapat 

diterima oleh konsumen. 

3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
 

 Data dalam penelitian kualitatif dapat berupa teks, foto, angka, cerita, gambar dan 

artifacts dan bukan merupakan angka atau hitung-hitungan (J.R Raco, 2010, p. 108). 

Teknik pengumpulan data memiliki dua sumber data, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan opini subyek terhadap kegiatan dan hasil pengujian, 

sedangkan data sekunder merupakan data yang di dapat dari internet, koran dan media 

lainnya (Sangadji dan Sopiah, 2011, p.171). 

 Patton dalam J.R. Raco (2010, p.110) menjelaskan ada tiga teknik pengumpulan 

data, yaitu: 

1) Wawancara : 

Wawancara atau (indepth interview) merupakan teknik analisis data 

dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti adalah pertanyaan seputar obyek yang akan diteliti 
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oleh peneliti. Menurut Patton dalam J.R.Raco (2010, p. 110) “data yang 

diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan dan pengetahuan”. 

2) Observasi : 

Observasi merupakan data yang didapatkan melalui pengamatan (J.R. 

Raco 2010, p. 110). Data yang diperoleh dari observasi merupakan data 

yang ada dilapangan. Dari data lapangan tersebut, peneliti dapat melihat 

dan menilai sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal dan lain-

lain (J.R Raco, 2010, p.110). 

3) Studi Dokumen : 

Studi dokumen merupakan studi atas data-data yang tertulis dan tersimpan 

(J.R. Raco, 2010, p.111). Data dokumen dapat berupa foto, gambar, serta 

memorabilia atau korespondensi yang tersimpan (J.R. Raco, 2010, p.111). 

Data dokumen juga dapat berupa audiovisual (J.R. Raco, 2010, p.111).  

3.6 KEABSAHAN DATA 
 

Peneliti  menggunakan teknik triangulasi. Menurut Patton dalam (Pawito, 2008, 

p. 99) ada beberapa jenis triangulasi, diantaranya: 

1) Triangulasi sumber atau data adalah usaha dan upaya peneliti dalam mencari 

sumber-sumber yang lebih banyak dan beragam untuk memperoleh data yang 

sama atau berkaitan.  

2) Triangulasi teori menggunakan perspektif teori yang beraneka macam dalam 

memberi makna data penelitian yang sama 
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3) Triangulasi metode adalah upaya peneliti dalam mengkomparasi penemuan data 

dalam penggunaan metode dalam penelitian.  

4) Triangulasi peneliti adalah ketika satu, dua atau lebih peneliti melakukan 

kerjasama dalam satu tim dan melakukan penelitian dengan tema atau persoalan 

yang sama. bisa diartikan dapat dilakukan saat dua atau lebih peneliti bekerja 

sama dalam satu tim dengan meneliti persoalan yang sama. Peneliti yang berbeda 

dalam melakukan penelitian melakukan analisis bersama, namun menyampaikan  

perspektif yang beda (Pawito, 2008). 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi 

sumber memiliki tujuan untuk menguji data yang didapatkan dari satu sumber (sebagai 

bentuk komparasi atau perbandingan) dengan sumber lainnya. 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 
 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu 

pada konsep  Milles & Huberman dalam Emzir (2012, p. 129-135) yaitu 

interactive model yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, 

yaitu: 

1. Reduksi data (Data Reduction)  

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 
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catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data yang berupa hasil wawancara 

terhadap kedua subjek. 

2. Penyajian data (Display Data)  

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang 

lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.  

3. Penarikan kesimpulan (Verification)  

Dalam penelitian ini mengungkapkan mengenai makna dari data yang 

dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, 

kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi 

dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga 

kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.  

3.8 FOKUS PENELITIAN  
 

 Fokus penelitian yaitu tentang pembahasan strategi marketing communication 

mal Teraskota Entertainment Center berdasarkan strategi pengembangan komunikasi 

pemasaran menurut Shimp. 
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3.8.1 TEMPAT PENELITIAN 
 

Tempat penelitian yang dilakukan peneliti adalah di mal Teraskota 

Entertainment  Center yang beralamat di Jalan Kepulauan Seribu, CBD Lot VII 

B, Lengkong Gudang Serpong Bumi Serpong Damai (BSD). 

 

3.8.2 WAKTU PENELITIAN 
 

  Waktu penelitian yang dilakukan adalah di bulan April – Juli 2018. 
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