
BAB III 

 METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Dalam peneletian ini peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif, karena peneliti ingin mendapatkan data yang mendalam dan suatu 

data yang mengandungmakna. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang 

sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif 

partisipan.Pemahaman tersebut tidak dapat ditentukan terlebih dahulu, tetapi 

diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi 

fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman 

umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.
32

 

Tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif, dimana 

peneliti mendeskripsikan atau mengkonstruksi wawancara mendalam terhadap 

subjek penelitian yang merupakan penonton televisi yang pernah menyaksikan 

iklan pond’s.disini peneliti bertindak sebagai selaku fasilitator dan realitas 

dikontruksi oleh subjek penelitian. Kemudian peneliti juga bertindak sebagai 

aktivis yang ikut memberi makna secara kritis mengenai proses pembentukkan 

citra dari produk pond’s pada realitas yang dikonstruksi subjek penelitian.  

Penelitian kualitatif lebih bebas struktur dan sistematikanya, tidak 

terikat secara kaku seperti penelitian kuantitatif.penelitian kualitatif bersifat 

subjektif dan tidak bermaksud generalisasi, karenaini penelitian kualitatif 

menjadi bervariasi dan fleksibel
33

. 

B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian dilaksanakan yang bertempat di Sekolah Menengah Atas 

Negeri (SMAN) 1 Koto Kampar Hulu yang bertempat Jalan Padat Karya, 

Kelurahan Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Kulu, Kabupaten Kampar.  
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C. Jenis Data 

1. Data Primer  

Data primer  adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama 

atau tangan pertama di lapangan. Sumber data ini bisa responden atau 

subjek penelitian, dari hasil pengisian kuesioner, wawancara, 

observasi.
34

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang penulis 

dapatkan melalui wawancara dan observasi,data primer disebut juga data 

asli atau data bbaru. Data ini juga diperoleh langsung di lapangan oleh 

peneliti yang berkaitan erat dengan penelitian ini, adapun yang menjadi 

informan dalam penelitian ini adalah siswi-siswi (SMAN) 1 Koto Kampar 

Hulu. 

2. Data sekunder  

  Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau 

sumber sekunder.
35

 Data sekunder merupakan data pendunkung peneliti 

yang didapat melalui data mengenai sejarah, profil mengenai  Sekolah 

Menengah Atas (SMAN) 1 Koto Kampar Hulu. 

  data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui perantara atau sumber ke dua
36

. Data sekunder 

merupakan data pendukung peneliti yang didapat dari bacaan-bacaan atau 

laporan-laporan peneliti terdahulu biasanya berupa arsip kepustakaan. 

Data sekunder ini disebut juga data tersedia. 

D. Informan Penelitan 

 Penelitian ini adalah siswi yang merupakan segmentasi dari iklan produk 

pond’s, dalam penelitian ini peneliti memilih siswi kelas XI sebagai informan 

di SMAN 1 Koto Kampar Hulu. alasan Peneliti memilih  siswi-siswi kelas XI 

adalah target/segmentasi dari iklan pond’s yang cocok untuk menjadi subjek 

dalam penelitian ini, adapun siswi-siswi kelas XI  merupakan konsumen  yang 

memakai produk pond’s dan yang pernah menerima terpaan iklan  pond’s 
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melalui media dan sesuai dengan usia pngguna pond’s yang rata-rata 17 tahun 

ke atas.  

Teknik pengambilan data informan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah purposive sampling, Informan ditetapkan secara sengaja oleh 

peneliti. purposive sampling adalah pada cara ini, siapa yang akan di ambil 

sebagai anggota sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang 

berdasarkan atas pertimbangannya sesuai dengan maksud dan tujuan 

penelitian.
37

. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil informan yang hanya 

mengetahui produk pond’s berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sebanyak 15 

orang siswi yang akan menjadi informan penelitian ini. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Pengumpulan data melalui terjun langsung ke lapangan dan 

menjalankan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau 

kejadian melalui cara sistematik. Melalui pengamatan, peneliti juga dapat 

menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat 

merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga 

meyakinkan peneliti bahwa subjek tersebut dapat menjadi sumber data bagi 

penelitian. 

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek yang 

diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data 

yang harus dikumpulkan dalam penelitian.
38

Dalam penelitian ini peneliti 

langsung terjun ke lapangan untuk mengamati fenomena yang ada di 

kalangan para siswi yang akan menjadi segmentasi dari iklan pond’s. peneliti 

juga ikut berkomunikasi dengan siswi dengan cara berbaur dengan siswi.  

2. Interview 
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Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dengan informan da 

khalayak yang mengetahui iklan pond’s.wawancara adalah proses Tanya-

jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau 

lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan
39

. 

Wawancara (interview), merupakan metode yang digunakan untuk 

memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak berstruktur, dan 

individual.Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dimana 

pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan dari berbagai segi 

dan arah untuk mendapatkan informasi secara mendalam.Wawancara tidak 

berstruktur sangat memadai dalam penelitian kualitatif.
40

 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang sering digunakan 

dalam berbagai metode pengumpulan data.Metode observasi, kuesioner atau 

wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan penelusuran 

dokumentasi.Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung 

analisis dan interpretasi data.
41

 Disini peneliti menyertakan hasil dokumentasi 

berupa foto-foto ketika informan menggunakan produk pond’s dan beberapa 

gambar produk pond’s itu sendiri. 

F. Validitas Data 

Untuk mengetahui valid atau tidaknya data dalam penelitian ini penulis 

menggunaka metode analisis triangulasi, yaitu menganalisis jawaban subjek 

dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang 

tersedia
42

. Peneliti akan menggabungkan data-data yang didapat melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam satu data utama. 

Adapun teknik triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik (cross check) derajat kepercayaan suatu informasi yang 
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memperoleh waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif dengan 

jalan sebagai berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada, orang 

pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang 

berkaitan.
43

 

 Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan 

perbedaan-perbedaan konstruksi, kenyataan yang ada dalam konteks suatu 

studi sewaktu mengumpulkan data mengenai berbagai kejadian dan hubungan 

dari berbagai pandangan, dengan kata lain peneliti dapat me-rechek 

temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode 

atau teori.
44

 

G. Teknik Analasis Data 

Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti menggunakan metode 

analisis data model Miles dan Huberman, di mana dijelaskan bahwa analisis 

data meliputi tiga alur kegiatan, yaitu: 
45

 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

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 akan memberikan gambaran yang lebih 
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jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data.Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori,  flowchart dan sejenisnya. Dalam penyajian data ini 

seluruh data-data di lapangan yang berupa hasil observasi dari obsevasi, 

wawancara dan dokumentasi akan dianalisa sesuai dengan teori-teori yang 

telah dipaparkan sebelumnya sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang 

proses pembentukan citra pond’s melalui iklan pada siswi SMAN 1 Koto 

Kampar Hulu” 

3. Conclusion Drawing / Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada.Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas. Peneliti menggunakan analisis data untuk mendapatkan 

penjelasan lebih tepat berdasarkan landasan teori tentang “proses 

pembentukan citra pond’s melalui iklan pada siswi SMAN 1 Koto Kampar 

Hulu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


