
BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian “Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam 

Merubah Citra Produk” ( Studi Kasus pada studio tato Park. Inks. Son tato parlor ) adalah 

metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2005), metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana 

peneliti adalah sebagai instrument kunci. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk 

memperoleh data yang mendalam, dan memperoleh suatu data yang mengandung makna. 

Makna sendiri merupakan data yang sebenarnya, data yang pasti, merupakan suatu nilai di 

balik data yang tampak. 

 

3.1 Jenis Pendekatan 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif karena sesuai dengan tujuan 

penelitian yaitu menggambarkan strategi komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan  

Park. Inks. Son. Tato parlor dalam merubah citra produk. Hal ini sesuai dengan ciri – ciri 

penelitian diskriptif yaitu memberikan gambaran terhadap fenomena. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif. Deskripsi atau narasi 

tertulis sangat penting dalam pendekatan kualitatif, baik dalam pencatatan data maupun untuk 

penyebaran hasil penelitian. Menurut Suryabrata (1983), Penelitian deskriptif pada dasarnya 

adalah suatu cara atau metode untuk membuat pencandraan sistematis, faktual, akurat 

mengenai fakta-fakta dan sifat daerah penelitian. Penelitian deskriptif digunakan untuk tujuan 

penelitian pertama yaitu menggambarkan strategi komunikasi pemasaran terpadu yang 

dilakukan  studio Park. Ink. Son. Tattoo dalam merubah citra produk. Dan tujuan penelitian 

yang kedua yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan strategi 

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh studio Park.Inks.Son tato Karena penelitian ini 

lebih mengacu dan mempunyai ciri-ciri pada jenis penelitian deskriptif.  

 

 

 

 



3.3 Unit Analisa dan Unit Amatan 

Abell  menyatakan bahwa unit analisis adalah hakekat dari populasi yang tentangnya 

hasil penelitian berlaku. Dengan demikian unit analisa dalam penelitian ini adalah strategi 

komunikasi pemasaraan yang dilakukan oleh studio Park. Inks. Son Tato. 

Menurut Ihalauw (2003), unit amatan adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk 

memperoleh data dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan analisis. 

Dengan demikian  yang menjadi unit amatan dalam penelitian ini adalah Park. Inks. Son. 

Tato parlor, produk ( seni tattoo ), dan mahasiswa UKSW yang menjadi konsumen di Park. 

Ink. Son Tato parlor. 

 

3.4 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dengan 

pertimbangan sebagai berikut : 

1. Di lokasi ini banyak mahasiswa yang menjadi konsumen Park. Ink. Son tato. 

2. Mudah di jangkau karena lokasi penelitian terletak di dekat peneliti tinggal. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Jenis Data  

Untuk mencapai tujuan penelitian dalam penulisan ini dibutuhkan data yang sesuai 

dengan pokok permasalahan. 

a. Data Primer 

Menurut Suyanto dan Sutinah (2007), data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari objek yang akan diteliti atau responden seperti mahasiswa UKSW yang menjadi 

konsumen Park. Ink. Son tato studio. 

b. Data sekunder  

yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu, seperti kantor kecamatan, 

kantor kelurahan, dan lain sebagainya. 

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara praktis yang ditempuh peneliti dalam 

mencari dan mengumpulkan data penelitian dalam bentuk pikiran, kata-kata, tindakan, 

peristiwa / kasus, tulisan-tulisan, gambar, simbol – simbol dan lain-lain, sesuai dengan 

masalah atau fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menempuh jalur wawancara 

mendalam, penulusuran kepustakaan dan atau dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan 

kepada informan kunci atau responden (key informan/responden) sebagai sumber data 



primer, yaitu Park. Ink. Son tato  parlor dan mahasiswa ( konsumen) Park. Inks.Son tato 

parlor. 

Menurut Yuswadi (dalam Bungin 2004), wawancara mendalam merupakan suatu cara 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, 

dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Dalam hal ini, 

dilakukan wawancara mendalam dengan informan atau pemilik Park. Inks. Son tato parlor 

dan mahasiswa ( konsumen) Park. Ink.Son tattoo studio. 

Penentuan informan dalam penelitian ini adalah mengikuti kebutuhan data atau 

informasi yang diperlukan. Ridjal dalam Bungin (2004) mengemukakan bahwa penentuan 

informan menggunakan pertimbangan snowball sampling (berkembang mengikuti informasi 

atau data yang diperlukan), sehingga memungkinkan melibatkan pihak di luar lokasi 

penelitian yang dipandang mengerti dan memahami kehidupan masyarakat lokasi penelitian. 

Serta dalam ditelusuri juga kepustakaan dan dokumentasi yang mampu mengarahkan peneliti 

pada fokus penelitian. 

3.5.3 Sumber data 

1. Informan Kunci 

Sebagai informan kunci yang ditetapkan dari penelitian ini adalah pemilik Park. Inks. Son 

tattoo  parlor. 

2. Informan 

Kegiatan pencarian data dilakukan dengan metode wawancara (interview) dan 

pengamatan yang dilakukan terhadap pemilik Park. Inks. Son tato  parlor dan mahasiswa 

( konsumen) Park. Inks.Son tato parlor. Hasil-hasil data dari wawancara dan pengamatan 

ini juga didukung oleh dokumentasi. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan 

data. Ada tiga tahapan yang digunakan yaitu melalui tiga tahap model alir. Menurut Ridjal 

dalam Bungin (2004), tiga tahap model alir yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. 

Dalam penelitian ketiga tahapan tersebut akan berlangsung secara simultan. 

 


