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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

Peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan metode deskriptif 

kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kenyataan dari 

suatu kondisi yang diteliti dan kemudian dituangkan dalam bentuk narasi melalui 

kata-kata tertulis ataupun lisan dari para pihak yang menjadi narasumber/ subjek 

penelitian.  

Pakar ahli Robert K. Yin mendefinisikan studi kasus sebagai suatu penelitian 

empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-

batas antara fenomena dengan konteks tidak tampak dengan tegas, dan dimana multi 

sumber bukti digunakan.
50

 Sebagaimana fenomena yang dimaksud dalam penelitian 

ini ialah ketika sebagian besar masyarakat Indonesia menyebut pengeras suara 

dengan istilah “TOA”, dan menjadikannya sebagai merek generik.  

Robert Stake juga mengemukakan bahwa suatu kasus bersifat spesifik. Oleh 

karena sifatnya yang spesifik, penelitian kasus mempunyai keunggulan, yakni 

kedalaman analisis. Studi kasus memiliki tujuan untuk memberi gambaran secara 

mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari 
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kasus. Selanjutnya, dari sifat yang khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang 

bersifat umum.
51

  

Metode penelitian ini dipilih oleh peneliti untuk memperlihatkan kekhasan 

upaya penguatan kembali brand equity TOA melalui penerapan Integrated Marketing 

Communication (IMC) yang dilakukan oleh PT TOA Galva Prima Karya KP 

Semarang. Tidak menutup kemungkinan apabila nantinya hasil penelitian ini bisa 

menjadi model untuk dilihat dan diimitasi oleh perusahaan lainnya terkait kasus 

serupa. 

3.2. Prosedur Penelitian 

Sesuai dengan pendapat Neuman, prosedur penelitian terbagi dalam tujuh 

tahap-tahap penelitian sosial yang saling berurutan. Meliputi select topic, focus 

question, design study, collect data, analyze data, interprect data, dan inform 

others.
52

  

Menurut Neuman, tahap pertama dalam riset sosial dimulai ketika seorang 

peneliti melakukan seleksi terhadap topik-wilayah umum studi atau isu-isu pokok. 

Dalam penelitian ini ialah upaya penguatan kembali brand equity TOA melalui 

penerapan Integrated Marketing Communication (IMC) yang dilakukan oleh PT 

TOA Galva Prima Karya KP Semarang.  

Ketika topik penelitian telah ditemukan, para peneliti sosial akan 

memfokuskan topik tersebut menjadi suatu research question yang pada akhirnya 
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akan dijawab dalam penelitian tersebut, yakni mengenai bagaimana upaya penguatan 

kembali brand equity TOA melalui penerapan Integrated Marketing Communication 

(IMC) yang dilakukan oleh PT TOA Galva Prima Karya KP Semarang. 

Lalu untuk memfokuskan topik penelitian, seorang peneliti sosial dapat 

melakukan review terhadap penelitian terdahulu dan literatur yang relevan yang 

berkenaan dengan topik atau petanyaan penelitian. Disini peneliti mencoba 

merangkum dua tinjauan pustaka yang kiranya relevan dengan permasalahan yang 

akan diteliti tentang upaya penguatan kembali brand equity TOA melalui penerapan 

Integrated Marketing Communication (IMC).   

Setelah melakukan spesifikasi topik penelitian dan pertanyaan penelitian, 

tahap berikutnya adalah membuat perencanaan bagaimana menyelesaikan penelitian. 

Tahap ini melibatkan pengambilan keputusan tentang detail pengerjaan riset. 

Dimulai dari penggunaan metode studi kasus, penentuan subyek penelitian, hingga 

teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara.  

Bagian terpenting sebelum melakukan wawancara, peneliti harus 

menciptakan hubungan saling percaya dengan narasumber/ informan. Peneliti 

memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan menjelaskan maksud/ tujuan dari 

penelitian ini. Apabila perlu, disertakan pula surat keterangan dari program studi 

agar dapat meyakinkan para narasumber akan kebenaran dari penelitian ini.  

Apabila tahapan tersebut telah dilalui; maka peneliti siap terjun ke lapangan 

untuk mengumpulkan data, mengajukan pertanyaan, indepth interview, dan merekam 

jawaban dari subyek penelitian. Kemudian setelah data terkumpul, tahap berikutnya 
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adalah melakukan analisis data untuk melihat pola-pola yang muncul. Pola-pola ini 

akan membantu peneliti untuk melakukan interpretasi terhadap data. Hingga pada 

tahap terakhir, peneliti harus menginformasikan hasil penelitian tersebut ke dalam 

sebuah laporan penelitian. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini melibatkan pengumpulan data primer berupa wawancara dan 

observasi, serta didukung dengan data sekunder berupa tinjauan pustaka dan 

dokumentasi.  

a) Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu sumber esensial dalam kasus. 

Peneliti menerapkan wawancara yang bersifat open-ended; dimana peneliti 

dapat bertanya kepada informan kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa, di 

samping opini mereka tentang peristiwa yang ada.  

Informan kunci yang diwawancarai yakni branch manager dan 

marketing PT TOA Galva Prima Karya KP Semarang, serta user TOA. 

Jadwal wawancara ditentukan oleh peneliti dan disesuaikan dengan masing-

masing narasumber. Pertanyaan yang diajukan lebih mengasumsikan cara 

percakapan pada umumnya, dengan catatan pewawancara tidak perlu 

mengikuti serangkaian pertanyaan tertentu yang diturunkan dari protokol 

studi kasus.
53
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Media yang digunakan dalam teknik pengumpulan data melalui 

tahapan wawancara ini ialah voice record, untuk merekam pembicaraan 

tanya jawab antara peneliti dengan narasumber/ informan. Selain itu, peneliti 

juga menyediakan catatan guna menuliskan keadaan atau situasi saat 

berlangsungnya wawancara dan semua respon non-verbal dari sang 

narasumber. Hal ini juga dimaksudkan untuk membantu peneliti dalam 

merencanakan pertanyaan selanjutnya serta pencarian inti pokok penting 

selama wawancara, sehingga pada akhirnya dapat memudahkan peneliti 

dalam proses analisis data nantinya.  

b) Observasi 

Observasi ialah pengamatan dan pecatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan 

data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara 

sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesasihannya 

(validitasnya).
54

  

Disini peneliti terjun ke lapangan guna melakukan pengamatan secara 

langsung, berkaitan dengan topik penelitian. Misalnya dengan menghadiri 

seminar, pengiriman barang ke main dealer, penggunaan produk TOA di 

beberapa hotel, dan lain-sebagainya. Dengan demikian lokasi observasi pun 

tidak hanya di PT TOA Galva Prima Karya KP Semarang; melainkan juga di 
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main dealer, lokasi seminar, dan beberapa tempat yang menggunakan 

produk-produk TOA. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi/ foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga 

dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering 

dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan 

dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang lain dan foto 

yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.
55

 Studi dokumentasi merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif, sekaligus digunakan untuk memperkuat penelitian 

tersebut agar dapat lebih dipercaya.  

Bentuk dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini berupa data 

penjualan admin selama 3 tahun terakhir (2015-2017), foto-foto kegiatan 

seminar, profile company/ sejarah PT TOA Galva Prima Karya, dan 

semacamnya. 

d) Tinjauan pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan sumber tertulis yang tidak bisa diabaikan. 

Buku, disertasi, dan karya ilmiah lainnya sangat berharga bagi peneliti guna 

menjajaki keadaan perseorangan atau masyarakat di tempat penelitian 
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dilakukan.
56

 Pada bagian ini dijelaskan masalah-masalah yang belum 

terpecahkan atau belum terjawab, kemudian membandingkan dan mereferensi 

solusi/ pemecahan masalah dengan solusi lain melalui studi literatur yang 

mendalam.  

3.4. Objek Penelitian 

Pada dasarnya, objek penelitian ini berfokus pada brand equity TOA, yang 

dicapai melalui penerapan Integrated Marketing Communication (IMC) oleh PT 

TOA Galva Prima Karya KP Semarang. 

3.5. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di PT TOA Galva Prima Karya, Jalan Kawi 

nomor 1, Semarang. Penetapan subjek penelitian dilakukan menggunakan teknik 

purposive sampling, yakni teknik penentuan subjek atau anggota sampel yang dipilih 

secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.
57

  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya; penelitian ini melibatkan branch 

manager, staff divisi marketing PT TOA Galva Prima Karya KP Semarang, dan user/ 

pengguna produk TOA. Pemilihan informan disini benar-benar melalui proses 

pertimbangan peneliti, yang mengacu pada keterkaitan jobdesk informan dengan 

variabel yang diteliti dan tujuan penelitian yang ingin dicapai.   
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3.6. Teknik Analisis Data 

Sumber data hasil wawancara dan observasi dianalisa berdasarkan teknis 

analisis menurut Miles dan Huberman, hanya saja ada perubahan istilah yang 

peneliti gunakan untuk masing-masing tahapannya. Kedua pakar ahli tersebut telah 

memberikan panduan yang cukup jelas dan sistematis tentang bagaimana melakukan 

analisis terhadap data-data kualitatif; yang pada dasarnya mencakup tiga alur 

kegiatan yakni kategorisasi & verifikasi data, penyajian data, serta analisis data dan 

simpulan. 

1. Kategorisasi & verifikasi data 

Kegiatan analisis dimulai dengan mengkategorikan data untuk 

mendapatkan pola hubungan, tema, dan menafsirkan apa yang bermakna.
58

 

Kategorisasi data ini diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

pemilihan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses 

kategorisasi data ini dilakukan sejak awal proses pengumpulan data 

berlangsung.  

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa reduksi data merupakan 

bagian proses analisis, dimana pada intinya istilah reduksi data tersebut sama 

dengan kategorisasi data sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini.  

Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana 

yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang 
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tersebar, dan cerita-cerita apa yang berkembang; semuanya merupakan 

pilihan-pilihan analitis. Dalam bahasa yang lebih konklusif, kategorisasi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, 

membuang mana yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi.
59

  

Data-data yang telah dikategorikan tersebut harus melalui tahap 

verifikasi atau diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohannya. Penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi data, yakni teknik pemeriksaan keabsahan 

(verifikasi) data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang 

terkumpul untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data-data tersebut.60  

Teknik pemeriksaan dalam penelitian ini melibatkan penggunaan 

sumber, yang dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:  

a. Membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan peneliti secara 

langsung di lapangan. 

b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen; seperti 

data penjualan TOA tahun 2015-2017, sejarah Galva, dan spesifikasi 

produk pada booklet product range TOA. 
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c. Membandingkan apa yang dikatakan orang secara umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi oleh masing-masing narasumber. 

Apabila dalam verifikasi ternyata ada data yang dinilai meragukan dan 

belum disepakati kebenaran maknanya, maka kembali ke proses pengumpulan 

data baru. 

2. Penyajian data 

Penyajian data merujuk pada proses penyederhaan data dengan 

mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan 

diinterpretasikan.
61

 Penyajian data penelitian kualitatif disini bisa berbentuk 

teks naratif maupun matriks, grafik, dan bagan. Semuanya dirancang guna 

menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan 

mudah dipahami. 

3. Analisis data & Simpulan  

Analisis data dilakukan ketika seorang peneliti mencatat keteraturan, 

pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan 

proposisi.
62

 Apabila analisis data telah lengkap, peneliti menginterpretasi 

atau melakukan pembahasan atas hasil analisis sesuai dengan tujuan teoritis 

dan praktik penelitian, untuk kemudian disatukan dalam penarikan simpulan 

yang lebih rinci. 

 

                                                           
61

 Budyatna. 2006. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Unpar Press. Hal. 304 
62

 Pitra Narendra, Op.Cit. Hal. 96 



58 
 

Jadi secara garis besar, pertama-tama peneliti menyeleksi dan 

mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab masalah 

penelitian, serta menguji kebenaran dan mencocokan kembali data tersebut agar 

hasil data yang diperoleh tidak bias. Kemudian, data diolah sesuai dengan masalah 

penelitian, dan disajikan dengan menggunakan susunan kalimat yang sederhana 

sebagai jawaban dari rumusan permasalahan penelitian. Lalu yang terakhir, 

keseluruhan data tersebut dianalisa sesuai dengan konsep brand equity dan teori 

Integrated Marketing Communication (IMC), untuk nantinya menjadi acuan dalam 

penarikan simpulan penelitian.  

 

 

 

 

 


