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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian 

kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan 

yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara 

kuantifikasi lainnya. Metode deskriptif menurut nawawi dapat diartikan 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengambarkan 

atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. (seseorang, lembaga, 

masyarakat, dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

atau sebagaimana adanya. 

Peneliti adalah bagian integral dari data, artinya peneliti ikut aktif 

dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Dengan demikian, peneliti 

menjadi instrument penelitian yang harus terjun langsung kelapangan.
51

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. I Homes Yamaha Musik, Mustika 

Panam, Jln. HR. Soebrantas No.3 Blok C (Depan Awal Bros Panam), 

Pekanbaru, Riau.. Waktu ini dilaksanakan pada tanggal Oktober-Desember 

2017. 

 

C. Sumber Data   

Data apabila digolongkan menurut sumbernya dapat terbagi menjadi 

dua yaitu: 

1. Data Primer 

Data yang menjadi pedoman utama yang diperoleh secara langsung 

melalui wawancara dan observasi. Data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli atau tidak melalui media , sumber data primer dapat berupa 
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opini subjek atau orang secara individu atau kelompok. 
52

Observasi dan 

dokumentasi mengenai “strategi marketing public relations (MPR) dalam 

mempromosikan brand Yamaha Musik di Pekanbaru.”  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi yang 

penulis lakukan sewaktu masa penelitian dan didukung oleh buku-buku 

pedoman, artikel, majalah, dan situs diinternet yang berkenaan dengan PT. 

I.Homes Yamaha Musik, Mustika Panam, Pekanbaru. 

 

D. Informan Penelitian 

Menurut Meleong, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi 

seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar 

penelitian. 

Informan penelitian merupakan orang yang dapat memberikan 

keterangan dan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat 

berperan sebagai narasumber selama proses penelitian. Dalam hal ini yang 

menjadi informan utamanya adalah Pimpinan Cabang PT. I Homes Yamaha 

Musik, Mustika Panam, Pekanbaru. Dan yang menjadi informan pendukung 

yaitu HRD dan GA Manager dan Sales dan Marketing Manager PT. I Homes 

Yamaha Musik, Mustika Panam, Pekanbaru. Sehingga peneliti mendapatkan 

informasi yang jelas dan tepat.  

Tabel 3.1: 

Daftar Informan Penelitian PT I.Homes Yamaha Musik, Mustika  

Panam Pekanbaru 

 

No Nama Informan Posisi/Jabatan 

1. Desmal Riza, Amd Pimpinan Cabang 

2. Khairul HRD dan GA Manager  

3. Indra Setiawan Sales dan Marketing Manager 

Sumber: PT I.Homes Yamaha Musik, Mustika Panam Pekanbaru  
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan untuk memperoleh data, 

yaitu : 

1. Observasi 

 Observasi adalah pengamatan dari periset terhadap objek 

risetnya,misalnya dalam melakukan eksperimen. 
53

 

 Observasi secara langsung mengadakan penelitian ke objek 

penelitian. Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara 

langsung tanpa mediator terhadap suatu objek untuk dilihat dengan dekat 

kegiatan yang dilakukan objek tersebut. 

 Hasil observasi disini berupa pengamatan peneliti terhadap PT. I 

Homes Yamaha Musik Mustika Panam Pekanbaru secara signifikan dan 

terarah dengan melihat-lihat bagaimana strategi dari Marketing Public 

Relations tersebut sebelum masuk ketahap selanjutnya yaitu wawancara 

dan dokumentasi. 

 Teknik penggumpulan data melalui pengamat untuk memahami, 

mencari, jawaban dan bukti terhadap gejala, peristiwa, kejadian atau 

realititas yang diteliti baik berupa perilaku, keadaan , benda maupun 

simbol-simbol tertentu. 

2. Wawancara 

 Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau 

tanpa pedoman wawancara. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam (in-depth interview), yaitu teknik pengumpulan data 

atau informasi dengan cara tatap muka langsung dengan informan agar 

mendapatkan data lengkap dan mendalam, pada wawancara mendalam ini, 

pewancara relatif tidak mempunyai kontrol  atau respon informan, artinya 
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informan bebas memberikan jawaban-jawaban yang lengkap, mendalam, 

dan bila perlu tidak ada yang disembunyikan. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah data yang didapat berupa gambar-gambar 

yang menjelaskan tentang objek penelitian
54

. Dokumentasi ini berupa data-

data historis yang ada dalam bentuk surat, catatan harian, laporan maupun 

dokumen foto, CD, hardisk/film, majalah, dan situs internet, situs internet 

yang dapat di akses melalui Goggle dengan mengakses Yamaha musik 

indonesia yang dimiliki oleh PT.Yamaha Musik Mustika Panam 

Pekanbaru. 

 

F. Validitas Data 

Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik tringulasi sumber. Tringulasi sumber adalah 

membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh dari sumber  yang berbeda.
55

 Tringulasi sumber dilakukan 

untuk mengecek keabsahan data dengan membandingkan data yang didapat 

dari berbagai sumber seperti wawancara dengan dokumentasi 

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif 

karena itu ke validitas data sangatlah penting. Melalui validitas data 

kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono, teknik analisis dalam penelitian kualitatif, data 

diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan data yang bermacam-

macam.
56

 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah 

berbentuk deskriptif kualitatif, yaitu data yang dianalisis berupa kata-kata atau 
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kalimat baik yang diperoleh dari hasil wawancara yang mendalam maupun 

hasil observasi kemudian analisa deskriptif kualitatif hanyalah berupa 

memaparkan situasi atau peristiwa dan penelitian ini tidak mencari atau 

menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.  

 


