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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. 

Menurut Moh. Nasir, bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu satuan kondisi, suatu 

sistem pemikiran atau suatu peristiwa. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini 

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, 

dan akurat mengenai fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki 

(Nasir, 1998 : 63). 

Penelitian metode deskriptif  ini bertujuan untuk menggambarkan tentang Strategi 

Komunikasi Pemasaran Yankeiz.com Dalam Menumbuhkan Minat dan 

Kepercayaan Konsumen Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Pengiklanan. 

Dalam penelitian ini penulis harus menjadi reseller untuk mengetahui secara 

mendalam bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh yankeiz.com dan 

dalam penelitian  ini penulis hanya meneliti media sosial facebook yankeiz.com 

saja, karena media sosial lain yang digunakan oleh yankeiz.com dalam 
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memasarkan produknyanya terbilang kurang aktif seperti hanya twitter 

yankeiz.com. 

 

3.2  Fokus Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, fokus penelitian sangat penting karena dengan adanya 

fokus penelitian tidak akan melebar kepada hal-hal lain yang sebenarnya bukan 

menjadi permasalahan yang ingin dikaji dan dijawab dalam penelitian ini. Fokus 

penelitian akan membantu peneliti dalam menjawab kendala-kendala dalam 

penelitian. Fokus penelitian penulis terpusat pada strategi komunikasi pemasaran 

yankeiz.com dalam menumbuhkan minat dan kepercayaan konsumen melalui 

media sosial sebagai sarana pengiklanan, bagaimana strategi komunikasi yang 

dilakukan dalam memasarkan produknya, manfaat iklan yang dipasangnya dalam 

media sosial tersebut, hingga bagaimana minat dan kepercayaan konsumen dapat 

terbentuk. Untuk  mendukung fokus penelitian tersebut, penulis perlu melakukan 

pencarian data sebagai berikut :  

1. Melakukan penelusuran dan pengkajian mengenai strategi komunikasi 

pemasaran Yankeiz.com dalam menumbuhkan minat dan kepercayaan 

konsumen melalui media sosial sebagai sarana pengiklanan berdasarkan 

data-data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber. 

2. Pengkajian mengenai strategi komuikasi pemasaran yang dilakukan 

Yankeiz.com dalam menumbuhkan minat dan kepercayaan konsumen 

melalui media sosial sebagai sarana periklanan berdasarkan data-data yang 

diperoleh dari akun facebook  Yankeiz.com. 
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3.3  Lokasi Penelitian 

Penulis mengambil lokasi penelitian pada media sosial yang digunakan 

Yankeiz.com yakni facebook serta gudang penyimpanan barang Blackberry 

Blackmarket Yankeiz.com di Jambi, dengan ketentuan pengelola Yankeiz.com 

menginginkan agar keberadaan tempat dan identitas aslinya disamarkan. 

Mengingat barang dijual oleh Yankeiz.com adalah barang hasil selundupan, tidak 

resmi atau tanpa bea cukai. Hal ini dilakukan demi menjaga keamanan dan 

keselamatan pengelola Yankeiz.com itu sendiri ke depannya. 

 

3.4  Penentuan Informan 

Penentuan  informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive 

sample, dimana perlu pertimbangan dan kriteria tertentu dalam pengambilan 

sampelnya. Purposive sample yaitu pemilihan atau penarikan sampel berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan dan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan 

berdasarkan tujuan penelitian (Singarimbun, 1991 : 169). 

Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Subjek yang telah lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau medan 

aktivitas yang menjadi sasaran perhatian peneliti. 

2. Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau 

kegiatan yang menjadi sasaran. 

3. Subjek yang mempunyai cukup informasi, banyak waktu dan kesempatan 

untuk dimintai keterangan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. 
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Berdasarkan kriteria sebagaimana disebutkan di atas maka yang menjadi informan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Puguh Kustowo (Pemilik Bisnis Online Yankeiz.com) sebagai responden 

atau sumber informasi terkait dengan penulisan karya ilmiah ini, karena 

merupakan otak dari segala hal yang berkenaan dengan strategi 

komunikasi pemasaran Yankeiz.com dalam menumbuhkan minat dan 

kepercayaa konsumen melalui media sosial sebagai sarana 

pengiklanannya. 

2. Yankeiz Acun (Operasional Pemasaran Yankeiz.com) sebagai responden 

karena segala aktifitas yang berkenaan dengan operasional pemasaran 

melalui media sosial facebook dilakukannya sesuai dengan arahan pemilik 

Yankeiz.com. 

3. Yankeiz Edi (Pengelola Gudang Yankeiz.com) sebagai responden karena 

segala aktifitas yang berkenaan dengan penyimpanan barang, packing 

barang adalah wewenangnya yang kemudian akan diproses oleh kurirnya. 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat serta dapat dipertanggung 

jawabkan kebenaran ilmiahnya, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

3.5.1 Wawancara 

Yakni teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui percakapan 

langsung dengan responden atau informan yang berkaitan dengan masalah 
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penelitian tersebut melalui tatap muka, menggunakan media elektronik dengan 

catatan nara sumber tidak ingin identitas aslinya diketahui (anonim). 

3.5.2  Kepustakaan 

Kepustakaan yaitu mencari atau menggali informasi atau pengetahuan yang 

berhubungan dengan penelitian ini melalui sumber-sumber ilmiah, literatur, dan 

bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. 

3.5.3  Dokumentasi  

Dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

merupakan catatan, bukti transaksi, testimonial konsumen, agenda dan lain 

sebagainya”. 

3.5.4 Observasi 

Observasi yaitu pemilihan, pengubahan, pencatatan, pengkodean serangkaian 

prilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan-

tujuan empiris. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Proses analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu, melalui tiga 

tahap model alir yaitu (Bungin, 2001 : 229-230) : 

3.6.1 Tahap reduksi data 

Pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang telah 

terkumpul. Data lapangan tersebut selanjutnya dipilih, dalam arti menentukan 
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derajat relevansinya dengan maksud penelitian. Selanjutnya, data terpilih 

disederhanakan  dalam arti mengklarifikasi data atas dasar tema-tema memadukan 

data yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan, 

melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat atau ringan. 

3.6.2 Tahap penyajian data (displays) 

Pada tahap ini, peneliti melakukan informasi melalui bentuk teks naratif terlebih 

dahulu. Selanjutnya teks naratif tersebut diringkas dalam bagan yang 

menggambarkan alur proses perubahan kultur, dan monokulturalis ke 

interkulturalis. Masing-masing diantara peneliti menyajikan informasi hasil 

penelitian pada susunan yang telah diabstraksi dalam bagan tersebut. 

3.6.3 Tahap kesimpulan 

Pada tahap ini peneliti melakukan uji kekerabatan setiap makna yang muncul dari 

data. Disamping menyandar pada klarifikasi data, peneliti juga memfokuskan 

pada abstraksi data yang tertuang dalam bagan. Setiap bagan yang menunjang 

bagan, klarifikasi kembali, baik dengan informan dilapangan maupun melalui 

diskusi dengan sejawat. Apabila hasil klarifikasi memperkuat kesimpulan atas 

data maka pengumpulan untuk komponen tersebut siap dihentikan. 

 


