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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yang dimana penulis 

mengharapkan adanya kajian kajian tertentu yang bisa diperoleh secara detail. 

Penulis juga melakukan penelitian secara deskriptif, Penelitian deskriptif yang 

akan dilakukan adalah peneliti tidak melakukan pengujian hipotesis tetapi 

hanya menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data-data secara kualitas 

maupun kuantitas. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah 

ingin mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Legato 

Music School. 

3.2 Unit Amatan dan Unit Analisis 

         3.2.1 Unit Amatan  

Unit amatan suatu yang di jadikan sumber untuk memperoleh data dalam 

rangka menggambarkan atau menjelaskan dari unit analisis (Ihalauw, 2003). 

Sesuai  dengan  pengertian tersebut  yang  menjadi  unit  amatan  pada  

penelitian  ini  adalah  Pemilik Legato Music School, Staff, Murid dan Orang 

tua Murid.  

3.2.2 Unit Analisa  

Satuan analisa yang hakekatnya yang populasi yang tentangnya hasil 

penelitian akan berlaku (ihlaw, 2003: 174). Berdasarkan  keterangan  tersebut  

unit  analisis  pada  penelitian  ini  adalah  Strategi Komunikasi Legato Music 

School dalam mempertahankan eksistensinya. Oleh karena itu penulis ingin 

menganalisa mengenai kegiatan, proses pembelajaran serta pendekatan yang 

dilakukan oleh Legato Music School. 
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3.3  Jenis Data   

3.3.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber, berisi 

berbagai informasi serta keterangan. Narasumber yang dimaksud disini adalah 

informan dari penelitian ini yaitu pemilik Legato Music School. 

 3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari media perantara atau 

secara tidak langsung seperti buku, catatan, bukti yang sudah ada, arsip yang 

dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Observasi 

 Observasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data yang akan dianalisis, dan objek atau lokasi yang ditentukan. 

Dalam prosesnya tahap ini dilakukan sebagai langkah awal dalam menghimpun 

data yang diperlukan dalam penelitian, dan dalam tahap ini melalui tahap 

berikut : 

3.4.2 Wawancara  

 Wawancara merupakan metode dalam penggalian data yang dilakukan 

dengan cara wawancara langsung kepada pemilik atau marketing. 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data 

karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk 

menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang Sugiyono, (2010). 
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3.5  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah cara menganalisis data yang diperoleh dari 

penelitian untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Proses analisis data 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang telah 

diperoleh dari penelitian dilapangan, yaitu dari wawancara, pengamatan yang 

sudah dituliskan dalam catatan di lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar, foto dan sebagainya, (Moleong 2002:190). Proses pengolahan data 

dimulai dengan mengelompokan data-data yang terkumpul melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka maupun catatan yang dianggap 

menunjang dalam penelitian ini untuk diklasifikasikan dan dianalisa 

berdasarkan kepentingan penelitian. Hasil analisis data tersebut selanjutnya 

disusun dalam bentuk laporan dengan teknik diskriptif analisis, yaitu dengan 

cara mendeskripsikan keterangan-keterangan atau data-data yang telah 

terkumpul dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada. 

Menurut Sumaryanto (2001:21), menegaskan bahwa teknik analisis data 

kualitatif senantiasa berkaitan dengan kata-kata dan bukan rangkaian angka. 

Data yang terkumpul dari berbagai cara ini semua tetap diurai dengan kata-kata. 

Analisis tersebut dibagi dalam tiga tahap, yaitu: 

3.5.1 Reduksi Data 

Menurut Sugiyono (2008:247) mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data 

dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan 

memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.  
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Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berkaitan erat dengan proses 

analisis data. Kegiatan mereduksi dalam analisis data penelitian ini dimulai 

dengan mengumpulkan semua data yang diperoleh di lapangan, melalui 

pencatatan-pencatatan hasil observasi ataupun data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan informan tentang objek penelitian.  

Dari data yang terkumpul kemudian dipilih atau dikelompokkan   sesuai 

dengan sasaran penelitian supaya penelitian ini tidak berkembang 

permasalahannyaatau meluas. Data yang masih berupa catatan-catatan acak 

disederhanakan sesuai dengan keseragaman informasi yang diperoleh. Proses 

generalisasi data kedalam pernyataan-pernyataan merupakan langkah 

berikutnya untuk mentransformasi data-data yang terkumpul dan dipersiapkan 

sebagai bahan yang siap disajikan dalam kegiatan analisis data.Analisisdata 

kualitatif disajikan dengan menggunakan pernyataan-pernyataan atau berupa 

narasi. Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau 

verifikasi.  

Kesimpulan diambil dengan memperhatikan persamaan dan perubahan 

gejala yang tercatat dilapangansetelah direduksi atau disederhanakan. Analisis 

data diarahkan untuk memberikan penjelasan secara keseluruhan tentang seluk 

beluk Legato Music School. 

  3.5.2 Penyajian data  

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang terkumpul dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

bentuk wacana naratif (penceritaan kronologis) yang merupakan 
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penyederhanaan dari informasi yang banyak jumlahnya ke dalam kesatuan 

bentuk yang disederhanakan. 

3.5.3 Menarik Kesimpulan Kegiatan 

Menarik kesimpulan merupakan kegiatan yang sangat penting, karena 

dari awal pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif harus mampu 

mencari benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, konfigurasi yang semua 

itu merupakan satu kesatuan yang utuh, bahkan barangkali ada keterkaitan alur, 

sebab akibat serta preposisi. 

3.6 Keabsahan Data 

Sugiyono (2016:241) mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Maka dari itu diperlukan 

teknik keabsahan data atau kevalidan data karena penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi 

sumber data, hal ini merupakan cara atau langkah pengecekan data dari 

berbagai sumber. Uji kredibilitas data bertujuan meyakinkan atau menguji 

kebenaran pada hasil penelitian yang telah melakukan penelitian, sehingga 

peneliti yang sudah dilakukan tidak bersifat subjektif dan dapat di uji 

kebenarannya yang ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan obeservasi 

di Legato Music School dan wawancara bersama pemilik Legato Music Shool, 

Staff, Guru, Murid dan Orang Tua Murid. 
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