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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

metode deskriptif. Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengetahui, mengamati, 

dan menganalisis media periklanan produk-produk UD Tiga Wanita Nyonya 

Girang. 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu proses 

penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial 

dengan menciptakan gambar menyeluruh dan kompleks yang disajikan 

dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para 

sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah.47 

 

3.2. Subjek dan Objek Penelitian 

3.2.1. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah pemilik yang juga selaku 

Direktur Utama UD Tiga Wanita Nyonya Girang dan Staff bagian 

pemasaran UD Tiga Wanita Nyonya Girang. Pemilik dan staff 

pemasaran UD Tiga Wanita Nyonya Girang akan memberikan 

informasi kepada peneliti mengenai komunikasi pemasaran 

produk-produk UD Tiga Wanita Nyonya Girang melalui media 

periklanan. 

 

                                                           
47 Imam Gunawan, 2016, Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik, Jakarta: PT Bumi Aksara, 

Hal. 83. 
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3.2.2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah komunikasi pemasaran 

produk-produk UD Tiga Wanita Nyonya Girang melalui media 

periklanan. 

 

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 di dapat dari sumber informan yaitu individu atau 

perseorangan.48 Data primer pada penelitian ini merupakan 

observasi dan wawancara. Data primer ini berdasarkan penelitian 

yang peneliti lakukan melalui pengamatan di lapangan dan 

wawancara dengan pemilik UD Tiga Wanita Nyonya Girang & Staff 

bagian pemasaran UD Tiga Wanita Nyonya Girang. 

3.3.1.1. Wawancara 

Menurut Hasan (2002:85), Wawancara adalah teknik 

pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh 

pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawabn responden 

dicatat atau direkam.49 Pada penelitian ini, peneliti akan 

mewawancarai Direktur Utama UD Tiga Wanita Nyonya Girang 

yaitu Agatha Setiawan dan Staff bagian pemasaran yaitu Sri 

                                                           
48Khozin Abror, 2013, PERSEPSI PEMUSTAKA TENTANG KINERJA PUSTAKAWAN PADA 

LAYANAN SIRKULASI DI PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, Available at: 

http://eprints.undip.ac.id/40779/ (diunduh pada 15 Juli 2018). Hal. 33. 
49 Ibid. Hal. 5. 

http://eprints.undip.ac.id/40779/
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Wulan. Melalui wawancara, peneliti akan mendapatkan informasi 

yang mendalam mengenai komunikasi pemasaran produk-produk 

UD Tiga Wanita Nyonya Girang melalui periklanan. 

  Contoh pertanyaan wawancara: 

  Iklan apa saja yang digunakan oleh UD Tiga Wanita 

Nyonya Girang dalam memperkenalkan produk-produknya? 

3.3.1.2. Observasi 

Observasi adalah mengamati secara langsung sesuatu 

objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek 

tersebut.  

Penelitian observasi digunakan untuk menggali informasi melalui 

pengamatan langsung terhadap kondisi objek.50 Teknik observasi 

ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan, kejadian, 

peristiwa, atau proses yang diamati.51 Observasi berguna untuk 

menjelaskan, memerikan, dan merinci gejala  yang terjadi.52 Pada 

penelitian ini, peneliti dapat mengamati langsung proses yang 

terjadi di lapangan untuk mengetahui media periklanan yang 

digunakan oleh UD Tiga Wanita Nyonya Girang. 

3.3.2. Data Sekunder 

Menurut Hasan, data sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-

sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung 

                                                           
50 Riza Rizky Isyana, Op. Cit. Hal. 37. 
51 Ibid. Hal. 37. 
52 Jalaluddin Rakhmat, 2009, Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik, 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Hal. 84. 
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informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, 

literature, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.53  

3.3.2.1. Dokumentasi 

Dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih 

luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis 

sumber apapun, baik itu yang bersifat tertulis, lisan, gambaran, 

atau arkeologis.54 Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data 

sekunder mengenai objek dan lahan penelitian yang didapatkan 

dari sumber tertulis, seperti buku, arsip, dokumen resmi, tulisan-

tulisan yang dapat mendukung analisa penelitian.55 Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen-dokumen struktur 

organisasi perusahaan UD. Tiga Wanita Nyonya Girang dan 

dokumentasi brosur dan media-media lainnya yang berkaitan 

dengan media periklanan UD Tiga Wanita Nyonya Girang.  

 

3.4. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan & Biklen, analisis data adalah proses pencarian dan 

pengaturan secara sistematis atas hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-

bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal 

yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.56 Kajian 

analisis data pada penelitian ini adalah komunikasi pemasaran produk-produk 

UD Tiga Wanita Nyonya Girang melalui media periklanan. 

                                                           
53 Khozin Abror, Op. Cit. Hal. 33. 
54 Imam Gunawan, Op. Cit. Hal. 175 
55 Riza Rizky Isyana, Op. Cit. Hal. 37 
56 Imam Gunawan, Op. Cit. Hal. 210 
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Miles & Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan 

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

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

drawing/veriflying)57  

 

Gambar 3.1. Komponen dalam Analisis Data Model Interaktif Menurut 

Miles dan Huberman 

 

 Mereduksi data yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema, dan polanya dari 

informasi yang di dapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi data UD 

Tiga Wanita Nyonya Girang. Data yang telah direduksi akan memudahkan untuk 

melakukan pengumpulan data. Kemudian, data yang sudah direduksi maka 

langkah selanjutnya adalah memaparkan data. pemaparan data sebagai 

sekumpulan informasi tersusun, dan memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan 

merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil 

                                                           
57 Ibid. Hal 210-211. 
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analisis data. Simpulan merupakan sajian dalam bentuk deskriptif objek 

penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.58  

 

3.5. Metode Keabsahan Data 

Pada penelitian ini, untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan 

metode triangulasi. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan 

derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, 

serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan.59 Triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu.60 Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi 

tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data.61 Pada penelitian ini, peneliti 

membandingkan hasil wawancara kepada pemilik UD Tiga Wanita Nyonya 

Girang dengan isi dokumen-dokumen (struktur organisasi, daftar nama-nama 

produk, brosur, poster, kalender) yang ada, dan membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Ibid. Hal. 211-212 
59 Ibid. Hal. 218 
60 Lexy J Moleong, 1995, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Hal. 

178. 
61 Imam Gunawan, Op. Cit. Hal. 219. 


