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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan salah satu cara, prosedur, dan alat ukur untuk 

memandu dalam melakukan proses penelitian. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk 

mencari penjelasan dan jawaban terhadap suatu permasalahan serta alternatif bagi 

kemungkinan yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah (Azwar, 1998). 

Pada bab ini Penulis menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan lokasi penelitian. 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan teknik analisis 

deskriptif. Dengan memusatkan perhatian pada prinsip umum yang mendasari 

pewujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial di dalam masyarakat. 

Pendekatan kualitatif mencakup berbagai metodologi yang fokusnya 

menggunakan pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap pokok 

kajiannya. Oleh karena itu dalam pendekatan kualitatif peneliti berusaha 

membentuk pengertian terhadap fenomena sesuai dengan makna lainnya yang 

digunakan oleh subjek penelitian (Bugin, 2006 : 301). 

Analisis deksriptif kualitatif ditujukan untuk menggali informasi tentang 

berbagai kondisi di lapangan yang bersifat tanggapan dan pandangan terhadap 

pelaksanaan serta kondisi sosial ekonomi dan daerah informan. Hasil analisis 

kaulitatif berupa perbandingan kondisi riil di lapangan yang diperoleh dari 

pendapat-pendapat berbagai unsur yang terlibat langsung dalam kegiatan sales 

representative dengan kondisi ideal yang diperoleh dari studi pustaka. Menurut 

Bodgan dan Taylor (Moleong, 2000:3) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata terulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 
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3.2 Unit Amatan dan Unit Analisa 

a. Unit Amatan 

Unit amatan adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh 

data dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu 

analisis (Ihalauw, 2003:178). Yang menjadi unit amatan dalam 

penelitian ini adalah sales representative Honda Salatiga Jaya. 

b. Unit Analisis 

Unit analisa merupakan unit yang akan diteliti atau dianalisa (Masri dan 

Sofian, 2006:155) dan yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini 

adalah strategi komunikasi sales representative Honda Salatiga Jaya. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder, yaitu sebagai berikut : 

• Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi (Ruslan,2003:29). 

Data primer didapat dari wawancara dengan pertanyaan terbuka yang 

diajukan kepada sales representative dan sales manager . 

• Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah 

jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di organisasi 

atau perusahaan, yaitu dengan : 

1.  Riset Perpustakaan (library research) 

Mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal 

ilmiah, buku-buku, referensi, dan bahan-bahan publikasi yang 

tersedia di  perpustakaan. (Ruslan, 2003 : 31) 
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2.  Data Perusahaan (Company Profile) 

Data-data perusahaan yang diperoleh berupa sejarah 

perusahaan  data-data yang berkaitan dengan kegiatan sales 

representative tersebut. 

3.  Media Elektronik  Data diperoleh dari internet 

 

3.3.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini yang akan menjadi narasumber, adalah: 

1. Sales Manager Honda Salatiga Jaya 

Sebagai sales manager perusahaan yang mengetahui secara jelas dan 

rinci mengenai semua kegiatan atau aktivitas dalam perusahaan mulai 

dari promosi produk sampai mengevaluasi hasil penjualan. 

2. Sales Representative  Honda Salatiga Jaya 

Sebagai sales representative yang merupakan objek utama dari 

penelitian ini, perannya sebagai sarana penyampaian pesan antara 

perusahaan dan customer. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga 

cara, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. 

1. Wawancara (Interview ) 

Wawancara merupakan salah satu teknik pemgumpulan data 

dalam metode survey melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara 

lisan terhadap responden. (Ruslan, 2003: 22).  

Informasi yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu data 

yang diperoleh dari Bp. Daniel Gunawan sebagai  Sales Manager, sdr. 

Armando, sdr. Indra, sdr. Ucup, sdr. Andy, sdri. Rina, dan sdri. Desi 

sebagai Sales Representative Lapangan dan sdri. Nia dan sdri. Yetty 

sebagai Sales Representative Counter. 
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2. Observasi 

Selain menggunakan teknik wawancara, peneliti juga 

melakukan tekhnik observasi, yang dilakukan di lokasi saat sales 

representative  bertugas (di kantor PT. Honda Salatiga Jaya, Toko 

Swalayan Ada Baru Salatiga, Toko Swalayan Laris Ambarawa). 

Moris (1973) mendefinisikan observasi sebagai suatu kegiatan 

untuk merekam (mencatat/memetakan) suatu gejala, dengan 

menggunakan peralatan (termasuk yang dimiliki oleh tubuh manusia, 

alat elektronik) dengan tujuan ilmiah ataupun tujuan lain. 

Peneliti melakukan penelitian di kantor Honda Salatiga Jaya, 

dengan pengamatan dan mencatat hal-hal apa saja yang ditemukan 

selama penelitian berlangsung untuk mendukung penelitian ini. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi hasil wawancara 

dan observasi dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dapat berupa 

sejarah, peraturan, kebijakan dan karya tulis, sedangkan dokumen 

dalam bentuk tidaktertulis dapat berupa gambar dan foto serta 

dokumen-dokumen lain yang mendukung yang diperlukan dalam 

penelitian ini. 

Mengikuti alur kegiatan kualitatif, aktifitas analisis Penulis 

lakukan di lapangan atau bahkan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data dan sesudahnya. Data yang dianalisis dari hasil 

wawancara dengan sales representative dan sales manager. Setelah 

melakukan analisis data tersebut, selanjutnya dibuat menjadi sebuah 

laporan penelitian dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami 

oleh orang banyak. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Patton (dalam Moleong, 2003:103), adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori, dan 

satuan urutan dasar. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan 

sepanjang penelitian berlangsung. 

Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan 

setelah data terkumpul, ataupun analisis data tidak mutlak dilakukan setelah 

pengolahan data selesai. Pengolahan data dan analisis data dilakukan bersamaan 

selama proses penelitian. 

Teknik analisis data dilakukan selama proses penelitian sejak penelitian 

memasuki lapangan untuk mengumpulkan data. Terkait dengan itu, teknik 

analisis data yang akan ditempuh peniliti akan melalui empat tahap yakni: 

reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. 

Hasil dari wawancara dan pengamatan atau observasi yang telah 

terkumpul tersebut diolah melalui data (Moleong, 2006). Adapun langkah-

langkah dari proses analisa itu adalah: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ”kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data 

merupakan sesuatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya ditarik dan diverifikasikan. 

Dalam penelitian ini, langkah pertama adalah pengumpulan 

data, yaitu dengan proses mencari informasi tentang hal-hal yang 

berhubungan atau berkaitan dengan penelitian melalui sumber-

sumber tertulis dari buku-buku, melihat secara langsung kegiatan 

dan kehidupan keseharian dari komunitas maupun individu, maupun 
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melalui informasi yang diperoleh dengan cara in-depth interview 

atau wawancara mendalam dengan sales representative. 

2. Penyajian Data 

Menyeleksi unit analisis dan fokus penelitian terhadapan 

strategi komunikasi sales representative serta data hasil dari 

pengamatan di lapangan dan wawancara dengan narasumber saat 

penelitian. Proses seleksi ini akan dilanjutkan dengan penyajian data 

melalui pengumpulan dari semua informasi yang tersusun dan 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data yang 

relevan dalam penelitian ini. 

3. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Proses analisa data demi mendapatkan keabsahan data-data 

yang telah terkumpul menggunakan analisa trianggulasi yaitu 

menganalisis jawaban dari subjek penelitian dengan meneliti 

kebenaran dengan sumber data-data lainnya (data empiris) yang 

dijadikan bahan penelitian. Trianggulasi yang dilakukan dalam 

penelitian adalah trianggulasi sumber, trianggulasi teori, dan 

trianggulasi metode (Krisyantoro, 2006:71). 

a. Trianggulasi sumber adalah cara membandingkan dan 

mengetahui derajat kebenaran dari suatu informasi yang 

diperoleh dari sumber yang berbeda. 

b. Trianggulasi teori adalah cara untuk memanfaatkan 

beberapa teori yang dipadukan dengan data yang 

diperoleh. 

c. Trianggulasi metode adalah cara yang digunakan untuk 

menguji kebenaran data atau temuan peneliti dari proses 

observasi dan wawancara. 
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4. Penarikan Kesimpulan 

Setelah data-data direduksi, disajikan, dan dicek keabsahan 

datanya dengan trianggulasi data, maka yang terakhir adalah 

penarikan kesimpulan. Dimana sekumpulan informasi yang tersusun 

tadi memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

berdasarkan data yang sudah dicek dan disajikan agar peneliti 

mengetahui secara utuh hasil penelitian ini. 

 

3.6 Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis mengambil lokasi penelitian di 

kantor Honda Salatiga Jaya, Jl. Diponegoro.No. 112 Salatiga. 


