BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Kakena Craft House. Waktu penelitian
pada bulan Mei – Oktober 2021

B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang
merupakan penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan makna dari
suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut
perspektif peneliti sendiri. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian
yang menghasilkan data mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah
laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto, dkk, 2005:166).

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
1. Populasi
Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi
social situation atau situasi sosial yaitu kesinambungan antara tempat (place),
pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Pada
situasi sosial peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orangorang (actors) yang ada pada tempat (place) tertentu (Sugiyono, 2008, P.49).
Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah Internal Kakena Craft House
yaitu pemilik dan divisi social media, konsumen dan rekan kerja.
2. Teknik Sampling
Purposive sampling menurut para ahli adalah salah satu jenis teknik nonprobability sampling dimana pengambilan sampel dengan menggunakan teknik
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yang mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu
yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan. Misal dalam riset advertising, periset
memilih sampel dari orang-orang yang menggunakan suatu produk dan
menanyakan kepada mereka untuk membandingkan antara produk yang dipakai
dengan produk baru (Kriyantono, 2009:158). Subjek yang akan dijadikan sebagai
narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung yaitu dengan
mengambil team management dari brand Kakena Craft House yang dapat
memberikan informasi mengenai aktivitas dan pelaksanaan Marketing Public
Relation Kakena Craft House itu sendiri yaitu dari divisi Social Media dan
Owner/pemilik, sebagai data pendukung atau untuk mengkonfirmasi data hasil
wawancara dengan pihak internal penelitian ini mengambil narasumber tiga
customer yang pernah membeli produk dan mengikuti perkembangan promosi
Kakena Craft House dan tiga rekan kerja yang pernah bekerjasama dalam
membuat produk sebagai pihak eksternal. Sedangkan objek adalah apa yang
diselidiki dalam kegiatan penelitian (Prastowo, 2011:199).
Adapun Objek dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas
Marketing Public Relation dalam membangun brand awareness konsumen
terhadap produk dari brand Kakena Craft House.

3. Teknik Pengumpulan Data
Beragamnya data yang akan peneliti kumpulkan, sehingga untuk
mempermudah penelitian, data penelitian akan dikumpulkan secara primer dan
sekunder. Data primer akan diperoleh melalui wawancara dengan subjek
penelitian, serta data sekunder dari dokumentasi dari instagram Kakena Craft
House. Metode-metode pengumpulan data yang akan dilakukan sebagai berikut :
a. Wawancara
Pada penelitian kualitatif, wawancara yang digunakan adalah wawancara
mendalam (depth interview) atau wawancara secara intensif (intensif-interview).
Wawancara mendalam (depth interview) adalah suatu cara mengumpulkan data
atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar
mendapatkan data yang lengkap dan mendalam (Kriyantono, 2006 : 98). Informan
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yang akan diwawancarai adalah Team Marketing & Owner Kakena Craft House
dari pihak Internal brand, untuk mengkonfirmasi data tersebut terdapat pihak
eksternal yaitu tiga customer dan tiga rekan kerja yang pernah bekerjasama untuk
campaign maupun merchandise
b. Dokumentasi
Metode dokumentasi kegiatan Kakena Craft House dilakukan untuk
melengkapi wawancara. Dokumentasi yang akan dilakukan dalam penelitian
adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kakena Craft House dalam mengadakan
aktivitas komunikasi dalam membangun awareness konsumen terhadap produk
dengan motif budaya Indonesia.

4. Data dan Sumber Data
-

Data Primer (Primary Data)
Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya

dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan (Ruslan, 2013:
138). Data primer penulis dapatkan dari hasil wawancara langsung kepada pihak
yang terkait dengan pelaksanaan aktivitas komunikasi dalam membangun
awareness konsumen terhadap produk di Kakena Craft House.
-

Data Sekunder (Secondary Data)
Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber asli atau

pertama. Data sekunder umumnya bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi
seperti surat-surat pribadi, buku harian, notulen rapat, dokumen resmi dari instansi
pemerintah, surat kabar, majalah dan naskah hasil penelitian (2013: 24). Bahkan
data sekunder dapat juga peneliti ambil dari dokumen Garda Oto, skripsi, jurnaljurnal penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan efektivitas
pelaksanaan aktivitas komunikasi.
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5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan peneliti
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui:
-

Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan

melakukan tanya jawab baik secara terstruktur untuk mendapatkan informasi
terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini
dilakukan kepada narasumber sebagai informan dalam penelitian ini. Informan
dalam penelitian ini terdiri dari team Marketing, owner Kakena Craft House,
konsumen dan rekan kerja yang pernah bekerjasama dalam membangun
awareness konsumen terhadap produk di Kakena Craft House.

-

Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan

dengan melakukan telaah literatur terkait dengan permasalahan yang dibahas
dalam penelitian ini. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan studi dokumen
perusahaan yang terkait dengan aktivitas komunikasi dalam membangun
awareness konsumen terhadap produk di Kakena Craft House.

6. Validasi Data
Pada penelitian ini validitas data menggunakan triangulasi penyelidik dan
triangulasi sumber (Moleong, 2006, pp. 330-332), yaitu:
Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda
dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:
a. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dan apa
yang dikatakannya secara pribadi.
b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang terkait.
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
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7. Teknik Analisis Data
Data-data yang telah diperoleh peneliti, selanjutnya akan dianalisis
menggunakan teknik analisis interaktif teori Miles dan Huberman Punch (dalam
Pawito, 2008 : 104), yang menyebutkan bahwa teknik ini terdiri dari tiga
komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan atau pengujian
kesimpulan.
1. Reduksi data (data reduction), yang mempunyai tiga tahap.
a. Tahap pertama yaitu editing, pengelompokkan dan peringkasan
data
b. Tahap kedua yaitu penyusunan catatan-catatan tentang berbagai hal
yang berkaitan dengan unit analisis, sehingga peneliti dapat
menemukan tema dan pola data.
c. Tahap ketiga yaitu konseptualisasi tema dan pola data.
2. Penyajian data (data display), yaitu pengorganisasian data dengan
menjalin atau mengaitkan kelompok data yang satu dengan kelompok
data yang lain, sehingga seluruh data dapat dianalisis dalam sebuah
kesatuan.
3. Penarikan atau pengujian kesimpulan (drawing and verifying
conclusion), yaitu pengimplementasian prinsip induktif dengan
mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan
dari data display yang telah disusun.

