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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

metode deskriptif. Dengan adanya penelitian ini, maka peneliti dapat mengetahui, 

mengumpulkan, mengamati, dan menganalisis strategi komunikasi pemasaran 

event yang diterapkan oleh Shiori Bazaar. 

3.1. Jenis Penelitian 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam 

tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian 

permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan 

positivismenya29. 

3.2. Subjek dan Objek Penelitian 

 3.2.1. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah manajer Shiori Bazaar. Manajer 

Shiori Bazaar tersebut akan memberikan informasi kepada peneliti 

mengenai strategi komunikasi pemasaran event yang diterapkan oleh 

Shiori Bazaar. 

                                                             
29 Imam Gunawan, Op.Cit. Hal. 85. 
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3.2.2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah strategi komunikasi pemasaran 

event yang dilakukan oleh event organizer (EO) Shiori Bazaar. 

3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data  

 3.3.1. Data Primer 

Menurut Hasan, data primer adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian 

atau yang bersangkutan, yang memerlukannya. Data primer didapat dari 

sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti30.  

Data primer pada penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan 

langsung di lapangan, yaitu dengan cara melakukan observasi dan 

wawancara kepada manajer Shiori Bazaar. Data primer ini diperoleh 

melalui observasi secara langsung pada saat persiapan serta pelaksanaan 

event Shiori Bazaar. Untuk melengkapi data yang belum bisa diperoleh 

melalui pengamatan langsung, peneliti melakukan wawancara dengan 

manajer Shiori Bazaar. 

3.3.1.1. Observasi 

Dalam buku “Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan 

Penelitian Kualitatif”, Chaedar Alwasilah menjelaskan bahwa 

observasi penelitian adalah pengamatan sistematis dan terencana 

                                                             
30 http://eprints.walisongo.ac.id/761/4/082411129_Bab3.pdf (diakses pada 17 November 2017). 

Hal. 33. 

http://eprints.walisongo.ac.id/761/4/082411129_Bab3.pdf
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untuk memperoleh data yang valid31. Teknik observasi ini 

memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan melalui proses 

pengamatan langsung di lapangan, dan melihat situasi dari sudut 

pandang responden. Pada penelitian ini, peneliti mengamati proses 

persiapan event yang akan diselenggarakan oleh Shiori Bazaar. 

Alasan peneliti melakukan observasi pada penelitian ini, karena 

memungkinkan peneliti untuk melihat, mengamati, serta mencatat 

sendiri proses yang sebenarnya terjadi di lapangan. 

Observasi pada penelitian ini fokus kepada strategi 

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Shiori Bazaar seperti 

iklan, promosi penjualan, penjualan langsung, hubungan 

masyarakat dan publisitas, dan sebagainya. Sebagian besar 

observasi tersebut diamati lewat media sosial Instagram Shiori 

Bazaar. Kemudian, peneliti juga melakukan pengamatan langsung 

terhadap iklan Shiori Bazaar yang terpasang di tempat-tempat 

umum. Selain itu, peneliti mengamati proses serta penyelenggaraan 

event Shiori Bazaar secara langsung.  

  3.3.1.2. Wawancara 

Menurut Lexy J Moleong, wawancara merupakan suatu 

percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu interviewer (pewawancara) yang mengajukan 

pertanyaan, dan interviewee (yang diwawancarai) yang 

                                                             
31 Alwasilah, Chaedar. 2003. Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. 

Jakarta: PT Kiblat Buku Utama. Hal. 211. 
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memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.32 Dalam 

penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung 

kepada manajer Shiori Bazaar untuk mendapatkan informasi-

informasi yang tidak mungkin diperoleh lewat observasi. Selain 

itu, melalui wawancara peneliti bisa mendapatkan informasi yang 

lebih mendalam. Dalam wawancara mendalam ini, peneliti 

melakukan diskusi yang fokus kepada masalah yang akan diteliti.  

 3.3.2. Data Sekunder 

Menurut Nanang Martono, sumber data dalam analisis data 

sekunder menggunakan dokumen yang dapat diambil dari instansi atau 

lembaga pemerintah maupun swasta33. Sumber analisis data sekunder pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan dokumen yang diperoleh dari 

tim kerja Shiori Bazaar. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data 

serta dokumentasi saat persiapan sampai pelaksanaan event Shiori Bazaar. 

  3.3.2.1. Dokumentasi 

Mengutip dari Guba & Lincoln, dalam buku “Dasar-Dasar 

Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif” yang ditulis oleh 

Chaedar Alwasilah, disebutkan bahwa dokumen berperan sebagai 

sumber pelengkap dan pemerkaya bagi informasi yang diperoleh 

lewat observasi dan wawancara34. Dokumentasi pada penelitian ini 

berperan sebagai sumber pelengkap untuk memperkuat informasi 

                                                             
32 Moleong, Lexy. 1995. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal. 

135. 
33 Nanang Martono, Op.Cit. Hal. 128. 
34 Chaedar Alwasilah, Op.Cit. Hal. 157. 
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yang diperoleh lewat observasi dan wawancara. Dokumentasi 

tersebut berupa data seperti struktur organisasi Shiori Bazaar, data 

vendor yang bergabung dengan Shiori Bazaar, dokumentasi event, 

serta promosi event dalam bentuk iklan dan sebagainya, yang 

berkaitan dengan strategi komunikasi pemasaran event Shiori 

Bazaar dalam pembentukan brand. 

 

3.4. Teknik Analisis Data 

 Bogdan & Biklen menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian 

dan pengaturan secara sistematik hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-

bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal 

yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan35. Kajian 

analisis data pada penelitian ini adalah strategi komunikasi pemasaran event 

Shiori Bazaar dalam pembentukan brand, yang meliputi analisis terhadap aktivitas 

komunikasi, implementasi, serta evaluasi terhadap aktivitas komunikasi 

pemasaran. Teknik analisis data bertujuan untuk menyajikan apa yang ditemukan 

dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Miles & Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan 

dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data (data reduction), 

paparan data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion 

drawing/verifying)36. 

                                                             
35 Gunawan, Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 210. 
36 Ibid. Hal. 210. 
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Gambar 3.1. Komponen dalam Analisis Data Model Interaktif 

Menurut Miles dan Huberman 

 

Reduksi data pada penelitian ini adalah merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema serta pola, 

mengenai informasi yang di dapat dari observasi, wawancara, dan dokumentasi 

event Shiori Bazaar. Dengan melakukan reduksi data, maka diperoleh gambaran 

yang lebih jelas dan mudah pada saat melakukan pengumpulan data. Setelah data 

di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemaparan data. 

Pemaparan data memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan 

pengambilan tindakan, karena dengan dilakukannya tahap pemaparan data berarti 

informasi sudah terkumpul dan tersusun dengan jelas. Penarikan kesimpulan 

berupa hasil penelitian yang dapat memecahkan pertanyaan penelitian 

berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif 

objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. 

 

3.5. Metode Keabsahan Data 

 Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode triangulasi. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan 
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derajat kepercayan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta 

bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan37. Ada empat macam 

triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan 

triangulasi teoritik. Triangulasi yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah 

triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber adalah menggali 

kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data38. Dengan 

kata lain, triangulasi sumber berarti membandingkan informasi yang diperoleh 

dari sumber yang berbeda. Pada penelitian ini, peneliti membandingkan hasil 

pengamatan dengan wawancara kepada manajer Shiori Bazaar, membandingkan 

apa yang dikatakan secara umum dengan yang dikatakan secara pribadi, serta 

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.  

 

                                                             
37 Imam Gunawan, Op.Cit. Hal. 217 

38 Ibid. Hal. 219. 


