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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Penelitian kualitatif deskriptif adalah cara yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data dan dikemas kedalam sebuah kalimat. Pengumpulan data 

kualitatif dapat bersumber dari hasil wawancara, dokumentasi yang tersedia atau hasil 

dari perbandingan sejarah.40 Metodologi kualitatif berasal dari suatu fenomena yang 

unik atau khusus yang memiliki daya tarik untuk dianalisis. Hanya dapat diteliti di 

waktu dan konteks yang sama dengan konteks dan waktu berlangsungnya penelitian. 

Penelitian yang menggunakan kualitatif data yang diperoleh dapat 

berbentuk sebuah kalimat dan gambar. Data kualitatif dapat dikatakan sebagai data 

yang berbentuk kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau kata-kata.41 Data 

tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, tergantung 

pada peneliti ingin menggunakan metode seperti apa untuk memperoleh data.  

Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti akan lebih mudah untuk 

mengetahui informasi dari la’Dives Photo and Design dan lebih mudah untuk 

merumuskan menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga informasi yang diperoleh 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian. Sesuai dengan metode penelitian yang 

dipilih semua keunikan dari la’Dives Photo and Design dapat diketahui dan 

diperlihatkan melalui kalimat dari laporan ini. Alasan penulis menggunakan metode ini 

                                                           
40 Pawito. 2007. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta : LkiS. Hal. 96 
41 Martono Nanang. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Cetakan 4. Jakarta: Penerbit Rajawali. Hal. 
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karena dianggap lebih mampu memberikan jawaban atas realitas sosial yang menjadi 

fokus penelitian.  

3. 1  Pengertian Calon Konsumen yang dimaksud Oleh Peneliti 

Penelitian ini akan membahas mengenai calon konsumen la’Dives Photo 

and Design yang pada akhirnya menjadi konsumen la’Dives Photo and Design. Dalam 

penelitian ini yang dimaksud peneliti sebagai calon konsumen adalah mereka yang 

menggunakan jasa La’Dives Photo and Design dari hasil rekomendasi teman, sahabat, 

keluarga, pameran Ika Pesta maupun media yang mendukung seperti aplikasi 

Instagram yang membantu para calon konsumen yang sekarang menjadi konsumen 

mendapatkan informasi mengenai La’Dives Photo and Design. Dari informasi yang 

didapatkan mereka akan menggunakan dan melakukan kesepakatan untuk menjalankan 

kerja sama dalam jangka waktu tertentu. 

Para calon konsumen yang telah menjadi konsumen la’Dives Photo and 

Design mendapatkan berbagai informasi mengenai la’Dives Photo and Design berasal 

dari berbagai sumber seperti keluarga, teman, aplikasi Instagram, dan masih banyak 

lagi yang lainnya. Dari hasil informasi yang didapat inilah yang kemudian menjadi 

pemicu adanya ketertarikan calon konsumen untuk menggunakan la’Dives Photo and 

Design. 

Temuan informasi yang bersifat positif ini menjadikan calon konsumen 

yang pada awalnya tidak tahu menjadi tau bagaimana harga, pelayanan dan sistem kerja 

sama dengan la’Dives Photo and Design yang dianggap sangat menarik oleh calon 

konsumen yang sekarang ini menjadi konsumen la’Dives Photo and Design. 
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3. 2 Lokasi Penelitian  

Semarang, Jawa Tengah.  Jln. Taman Udan Riris Gang 3 Nomer 18, 

Tlogosari. Lokasi ini merupakan tempat di mana para konsumen jika ingin bertemu 

dengan Alvin selaku pemilik la’Dives Photo and Design secara langsung. Tidak hanya 

di lokasi tersebut saja, beberapa lokasi dapat dijadikan tempat penelitian sesuai dengan 

kebutuhan peneliti.  

3. 3 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah pihak penyedia jasa la’Dives Photo and 

Design. Menjadi informan untuk diwawancarai adalah Alvin selaku pemilik la’Dives 

Photo and Design yang peneliti anggap mengetahui informasi yang akan diajukan oleh 

peneliti. Selain pemilik la’Dives Photo and Design akan ada sepuluh konsumen 

la’Dives Photo and Design. Konsumen yang berjumlah sepuluh orang ini 

menggunakan jasa la’Dives Photo and Design untuk acara pernikahan, wisuda, dan 

foto keluarga. 

Objek dari penelitian ini adalah bagaimana proses word of mouth (WoM) 

dan electronic word of mouth (e-WoM) dari konsumen la’Dives Photo and Design 

kepada konsumen la’Dives Photo and Design dalam merekomendasikan la’Dives 

Photo and Design. Pada objek penelitian peneliti akan melihat bagaimana proses 

rekomendasi yang dilakukan oleh para konsumen.  
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3. 4 Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat tiga teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang 

diperlukan:42 

a. Observasi  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi tidak 

langsung. Bersifat sistematis direncanakan dengan baik sesuai jadwal dan waktu 

yang telah ditentukan untuk melihat seperti apa komunikasi yang berlangsung. 

Melihat secara langsung kejadian di lapangan.  Peneliti hadir untuk melihat atau 

mengamati proses komunikasi yang sedang berlangsung.  

Dalam metode observasi peneliti sudah tau mengenai apa yang 

harus dilakukan ketika di lapangan dan membuat catatan tertentu.  Seperti ketika 

melakukan wawancara peneliti sudah mengetahui bagaimana harus menyimpan 

hasil wawancara dan bagaimana harus mengolah hasil wawancara. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan observasi tidak terlibat. 

b. Wawancara 

Melakukan wawancara dengan teknik purposive sampling akan 

membantu peneliti dalam mengumpulkan data secara akurat. Bahwa penelitian 

dengan teknik purposive sampling data atau informasi yang diperoleh lebih akan 

lebih akurat. Informasi yang akurat akan memudahkan peneliti.43 

 

                                                           
42 Martono Nanang. Ibid. Hal. 85-88 
43 Pawito.Op. Cit. Hal. 46 
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c. Mengumpulkan Dokumen 

Dalam teknik mengumpulkan dokumen atau lebih dikenal sebagai 

dokumentasi, data yang akan diperoleh dapat berupa foto, gambar, buku, atau 

alat pendukung lainnya. 

3. 5  Teknik Analisis Data 

Peneliti menggunakan kualitatif deskriptiv untuk menggambarkan suasana 

atau kondisi yang ada sesuai dengan fenomena yang terjadi di perusahan la’Dives 

Photo and Design, konsumen la’Dives Photo and Design.  

Data yang diterima harus akurat maka untuk memudahkan peneliti dalam 

mengolah data digunakan metode triangulasi yang mengutamakan validitas dan 

reliabilitas. Validitas adalah sejauh mana data yang diterima akurat dan dapat mewakili 

gejala yang diteliti. Reliabilitas melihat konsistensi dari hasil data yang didapat.44 

Sehingga dengan metode ini peneliti ingin menunjukkan bahwa penelitian yang telah 

dilakukan layak dan memiliki nilai untuk diteliti lebih lanjut.  

Triangulasi teori adalah penelitian yang dapat menggunakan teori lebih dari 

satu terhadap data yang sama.  Teknik analisis data interactive model oleh Miles dan 

Huberman:45 

 

 

                                                           
44 Pawito. Ibid.  Hal. 97 
45Pawito. Ibib. Hal. 105 
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Pengumpulan Data                         Penyajian Data 

 

 

 

 

Reduksi Data                       Penarikan/Pengujian Data 

 

 

 

Gambar 3.1 

Analisis Data Interaktif  

    

                    Sumber: Pawito, 2007 

 

 

1. Penyajian Data 

 

Mengelompokkan data yang sudah ada dan mengaitkan data sehingga 

menjadi satu kesatuan. Penyajian data ini juga bertujuan untuk memudahkan para 

pembaca memahami isi dari penelitian. Bentuk yang dapat dihasilkan dari data 

yang ada biasa berupa bagan teks. 

2. Reduksi Data 

Pengelompokan data menjadi beberapa bagian, dan menyimpan data 

dari hasil wawancara yang ingin diteliti menggunakan teori. Menyusun rancangan 

konsep dan penjelasan sesuai tema data yang bersangkutan. 
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3. Penarikan dan Pengujian Kesimpulan  

Seluruh data yang diperoleh oleh peneliti akan disimpulkan setelah 

adanya proses analisis data sampai selesai dan telah disesuaikan dengan data serta 

teori yang telah diuraikan pada bab II. 

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa seluruh data atau hasil 

wawancara yang telah diperoleh akan dikelompokkan sesuai dengan kategori. 

Setelah itu seluruh data atau hasil wawancara akan diuji kebenarannya. Dari sana 

akan kita lihat apakah seluruh data yang ada telah sama dengan teori yang telah 

penulis gunakan dalam skripsi ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


