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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Gambar 1 : Logo Wonderfull Indonesia 

Sumber: http://www.central-java-tourism.com 

Dalam dewasa ini dimana perkembangan sektor pariwisata di 

Indonesia sudah semakin berkembang  sejak pemerintah mencanangkan 

program “Wonderfull Indonesian Visit Tourism” menjadikan sektor 

pariwisata semakin dipacu agar berkembang.  Banyak kota-kota di Indonesia 

berlomba-lomba untuk melakukan penyegaran sarana dan prasarana wisata 

guna menarik minat berkunjung wisatawan.  Khususnya di kota Jogjakarta, 

unsur tema pariwisata yang disuguhkan oleh pemerintah kota Jogjakarta ini 

termasuk pariwisata yang unik dan juga penuh inovatif. Tidak sedikit objek 

wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi misalnya Keraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat, Taman pintar, Malioboro, Kaliurang, pasar 

Beringharjo, Museum Jogja Kembali, dll.  Ada pula event-event yang 

diadakan oleh pemkot guna memeriahkan dunia pariwisata. Sehingga dalam 

hal ini pemkot Jogjakarta benar-benar memiliki peran aktif. 

http://www.central-java-tourism.com/
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Maka dari itu perhatian akan tertuju pada event-event yang bertaraf 

internasional tersebut yang kemudian akan berdampak pada banyaknya 

wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang akan 

berkunjung. Sehingga sarana penunjang yang sangat vital adalah tempat 

singgah untuk beristirahat atau perhotelan. Kenyamanan serta keramahan 

dalam memberikan pelayanan jasa adalah hal paling utama dalam dunia 

perhotelan. Bisa dilihat bahwa dunia perhotelan di kota Jogjakarta sudah 

semakin menjamur baik itu hotel berbintang maupun hotel melati. 

Sehingga semakin banyaknya hotel di kota Jogjakarta dan menjadikan 

persaingan dunia perhotelan semakin ketat serta tidak sedikit juga 

bermunculan hotel-hotel baru.  Adapun Hotel Griya Persada termasuk salah 

satu yang ada di wilayah Jogjakarta. Disatu sisi Hotel Griya Persada 

merupakan pendatang baru dalam dunia perhotelan ini telah memberikan 

pelayanan yang memadai. Sehingga Hotel Griya Persada dapat mengimbangi 

persaingan dengan hotel-hotel yang lain. Namun dikancah nasional Hotel 

Griya Persada merupakan Hotel yang sudah memiliki nama.  

Dapat diketahui bahwa merek merupakan aset berharga yang tak 

ternilai harganya. Upaya dalam membangun ekuitas merupakan hal yang 

sangat penting bagi sebuah perusahaan. Salah satunya upaya membangun 

ekutias merek tersebut yaitu dengan cara melakukan kegiatan komunikasi 

pemasaran demi terciptanya asosiasi yang mendukung, kuat, dan unik dibenak 

masyarakat. Sebuah merek bisa memiliki posisi sangat kuat dan menjadikan 

modal atau ekuitas, apabila merek tersebut menempati emapat faktor utama 
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yaitu, brand awarness,  strong brand association, percived quality, dan brand 

loyality. Usaha perusahaan untuk menciptakan ekuitas merek dilakukan 

melalui pilihan yang positif atas identitas merek (yaitu pemilihan nama atau 

logo yang baik).Sehingga pangsa pasar yang diraih adalah bagi kalangan yang 

berbudget menengah, karena banyak para turis domestic maupun mancanegara 

yang melakukan wisata back packer sehingga dalam menentukan budget yang 

minim untuk hal tempat beristirahat akan tetapi tidak berkesan hotel yang 

dibawah standart.  

Dijelaskan oleh marketing Hotel Griya Persada  dijabarkan juga bahwa 

Hotel Griya Persada berbintang tiga bisa disaingkan dengan Hotel competittor 

yang berbintang sama. Karena yang diunggulkan dari Hotel Griya Persada 

adalah segi promosi sarana dan lokasi yang strategis yaitu jalur pariwisata 

Kaliurang. Selain itu promosi yang dilakukan meliputi dua aspek yaitu 

promosi dalam kota dan luar kota.  Promosi yang digenjarkan dalam kota 

yaitu dengan mengadakan event promo, dimana event tersebut dilakukan saat 

menjelang hari-hari besar nasional. Sedangkan pada promosi luar kota Hotel 

Griya Persada memiliki sales officer untuk mencari pangsa pasar yaitu dengan 

melobi perusahaan-perusahaan untuk menggunakan layanan jasa baik untuk 

meeting, seminar, dan juga dalam hal inapan.  Disisi lain ada masyarakat 

sekitar hotel memiliki anggapan bawha lokasi hotel kurang stategis dimana 

lokasinya jauh dari keramaian kota dan juga akses menuju kota masih minim 

kendaraan umum yang memadai. Sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian lebih jauh mengenai komunikasi pemasaran terpadu Hotel Griya 
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Persada terhadap ekuitas merek mengingat di Indonesia sendiri masih sedikit 

yang mengenal Hotel Griya Persada, sehingga peneliti sangat antusias 

menjadikan Hotel Griya Persada sebagai objek penelitian.  Dari latar belakang 

yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan mangambil judul “Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Hotel Griya Persada Kaliurang Dalam Meningkatkan Ekuitas Merek (Studi 

Diskriptif Kualitatif Dalam Meningkatkan Ekuitas Merek Di Hotel Griya 

Persada kaliurang)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menetapkan rumusan 

masalah sebagai berikut: “Bagaimana strategi komunikasi pemasaran terpadu 

Hotel Griya Persada kaliurang dalam meningkatkan ekuitas merek?“. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi 

pemasaran terpadu Hotel Griya Persada kaliurang dalam meningkatkan 

ekuitas merek.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadikan masukan dan 

bahan pertimbangan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi perusahaan 

Hotel Griya Persada agar dapat menjadi sebuah evaluasi penerapan 
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Komunikasi Pemasaran Terpadu di Hotel Griya Persada dalam meningkatkan 

ekuitas merek.. 

Secara akademis, peneliti berkeinginan dalam penelitian ini dapat 

bermanfaat untuk memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan dalam 

bidang ilmu komunikasi, khususnya dalam strategi komunikasi pemasaran 

terpadu (integrated marketing communications) yang efektif terhadap 

perkembangan usaha dan dalam meningkatkan ekuitas merek. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Penelitian terdahulu 

Peneliti mangambil salah satu hasil penelitian terdahulu yang 

pernah dilakukan, sebagai bahan referensi dan perbandingan. 

Penelitian yang pernah dilakukan mengenai strategi pemasaran 

komunikasi pemsaran terpadu yang peneliti jadikan bahan refensi dan 

perbandingan yaitu penelitian strategi komunikasi pemasaran yang 

dilakukan oleh Wina Puspita (2007), yang berjudul: “Perancanaan Strategi 

Komunikasi Pemasaran Layanan Jasa Pendidikan Fakultas Ilmu 

Komunikasi, Universitas Budi Luhur”. Hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa dalam era globalisai seperti saat ini, setiap perusahaan 

mengahadapi persaingan yang amat keras, tidak terkecuali dibidang bisnis 

pendidikan. Untuk dapat bertahan dan memenangkan persaingan 

dibutuhkan perencanaan komunikasi yang strategis. Perencanaan 

komunikasi ini merupakan penggabungan antara konsep kegiatan public 
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relations yang bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis dengan 

para publik sehingga diperoleh goodwell dan dukungan dari mereka 

dengan konsep dan kegiatan komunikasi pemasaran yang bertujuan pada 

pemasaran produk baik jasa maupun barang untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen. Penggabungan ini biasa disebut dengan 

integrated marketing communications. Perencanaan komunikasi ini terdiri 

dari empat fase, yaitu fase proses perencanaan strategis, fase strategi, fase 

taktik, fase mengevaluasi efektivitas taktik. 

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan pada Hotel Griya 

Persada terletak pada objek penelitian yang berbeda, dan komunikasi 

pemasaran terpadu yang digunakan lebih terfokus pada peran dan fungsi 

public relations. 

2. Landasan Teori  

Dalam landasan teori ini penulis memaparkan teori-teori yang 

relevan terhadap strategi pemasaran terpadu dan ekuitas merek, 

diantaranya adalah sebagai berikut 

a. Komunikasi 

Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu melakukan proses 

interaksi komunikasi dengan orang-orang sekitar, oleh karena itu 

komunikasi bukan hanya sebagai alat untuk melakukan kontak 

hubungan dengan antar individu namun komunikasi juga merupakan 

alat manusia untuk bertahan hidup. Komunikasi merupakan salah satu 

aktivitas dasar manusia dalam berhubungan antara satu dengan yang 



7 

 

 

7
 

 

lain dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, 

lingkungan kerja, maupun lingkungan masyarakat.  

Istilah lain komunikasi (communication) berasal dari kata latin 

communication dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. 

Sama disini maksudnya adalah sama makna. (Effendy, 2000: 9). 

Kesamaan makna dalam komunikasi sangat penting, sehingga 

jika terdapat dua orang yang terlibat dalam komunikasi misalnya 

dalam percakapan, komunikasi akan tetap berlangsung selama ada 

kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Namun, 

kesamaan bahasa yang digunakan dalam percakapan itu belum tentu 

menimbulkan kesamaan makna. 

Menurut Carl I. Hovland , sebagaimana dikutip oleh Effendy 

(Effendy, 2000: 10), Komunikasi adalah : “The process to modify the 

behavior of other individuals”, terjemahan bebasnya adalah: Proses 

untuk mengubah perilakau orang lain. 

Pada dasarnya, komunikasi adalah suatu proses penyampaian 

pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang 

menimbulkan efek tertentu. Komunikator dan komunikan harus 

memiliki kerangka pengalaman dan kerangka berfikir yang sama 

sehingga efek yang diharapkan sesuai dengan keinginan kedua belah 

pihak dan dapat membantu terbentuknya proses komunikasi yang 

baik. 
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Komunikasi secara terminologi, komunikasi berarti proses 

penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain 

(Effendy,2000:4). 

Penegasan tentang unsur-unsur dalam proses komunikasi itu 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.  Proses Komunikasi 

Sumber: Effendy,2000:18 

1) Sender adalah komunikator yang menyampaikan pesan kepada 

seseorang atau sejumlah orang. 

2) Encoding adalah menyandian, yakni proses pengalihan pikiran ke 

dalam bentuk lambang. 

3) Massage adalah pesan yang merupakan seperangkat lambang 

bermakna yang disampaikan oleh komunikator. 

4) Media adalah saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari 

komunikator kepada komunikan. 

5) Decoding adalah proses dimana komunikan menetapkan makna 

pada lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. 

6) Receiver adalah komunikan yang menerima pesan dari 

komunikator. 

Feed Back Response 

Encoding 

Noise 

Sender Receiver Decoding 

Massage 

Media 
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7) Respone adalah tanggapan, seperangkat reaksi pada komunikan 

setelah diterpa pesan. 

8) Feedback adalah umpan balik, yakni tanggapan komunikan apabila 

tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator. 

9) Noise adalah gangguan tidak terencana yang terjadi dalam proses 

komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh komunikan 

yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator 

(Effendy,2000:18-19). 

Everet M. Rogers seorang pakar sosiolog pedesaan Amerika 

yang telah banyak memberi perhatian pada studi riset komunikasi, 

khususnya dalam hal penyebaran inovasi membuat definisi bahwa: 

“Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dilahirkan dari 

sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk 

mengubah tingkah laku mereka” (Cangara,2006:19). 

 

Komunikasi memegang peranan yang sangat penting bagi 

perkembangan perusahaan. Bertahan atau tidaknya sebuah perusahaan 

itu tergantung  bagaimana perusahaan itu sendiri dalam 

menyampaikan pesan kepada konsumen. Pesan yang disampaikan 

haruslah tepat sasaran dan melalui pesan-pesan itu pula berbagai 

informasi penting tersalurkan, termasuk upaya persuasive untuk 

mengukuhkan posisi perusahaan di mata konsumen, dengan demikian 

upaya perusahaan dalam beriklan mendapatkan apresiasif yang baik 

oleh konsumen. Sebuah perusahaan memerlukan suatu strategi yang 

tepat untuk mengkomunikasikan pesannya kepada konsumen. 
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Dalam komunikasi massa, media adalah alat yang dapat 

menghubungkan antara sumber dan penerima yang sifatnya terbuka, 

dimana setiap orang dapat melihat, membaca, dan mendengarkannya. 

Maka dalam komunikasi massa dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yakni media cetak dan media elektronik. Media cetak seperti halnya 

surat kabar, majalah, buku, brosur, stiker poster, spanduk, dan 

sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti radio, film, televisi, 

video recording, computer, electronic board, audio casette dan 

semacamnya. (Cangara,2006:25). 

3. KomunikasiPemasaran Terpadu 

Dalam memasarkan produk, sebuah perusahaan pasti memerlukan 

strategi yang baik untuk berhasil di pasaran khususnya dalam menciptakan 

keunggulan bersaingan dengan perusahaan lainnya. Strategi yang 

dilakukan harus mengandung unsur persuasive dan kreatif agar konsumen 

merasa tertarik. Sehingga sangat diperlukan adanya perencanaan dalam 

memasarkan suatu produk baik barang maupun jasa. 

Komunikasi pemasaran adalah aspek penting dalam keseluruhan 

misi pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran. Pemasaran yang baik 

akan menghasilkan kerja sama yang memuaskan dengan konsumen 

dengan konsumen sehingga hal ini akan mempengaruhi benak konsumen 

untuk jangka panjang menilai sebuah produk yang sudah dirasakannya 

(Shimp,2004:4). 

Komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menguraikan dua 

unsur pokoknya, yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi adalah 
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proses dimana pemikiran dan pemahaman disampaikan antara individu, 

atau antara organisasi dengan individu. Pemasaran adalah sekumpulan 

kegiatan dimana perusahaan dan organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai 

(pertukaran) antara merek dengan pelanggannya. Dari dua definisi diatas, 

kita dapat melihat bahwa inti dari kegiatan komunikasi hampir sama 

dengan pemasaran, sehingga keduannya merupakan dua aspek yang tidak 

terpisahkan. Jika kedua konsep tersebut digabungkan maka komunikasi 

pemasaran mempresentasikan gabungan dari semua unsur dalam bauran 

pemasaran merek yang memfasilitasi terjadinya pertukaran dengan 

menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada pelanggan atau 

kliennya (Shimp,2004:4). 

IMC (Intregrated Marketing Communications) adalah proses 

pengembangan dan implemantasi berbagai bentuk program komunikasi 

persuasive kepada pelanggan dan calon pelanggan secara berkelanjutan. 

Proses komunikasi pemasaran terpadu berawal dari pelanggan atau calon 

pelanggan, kemudian berbalik pada perusahaan untuk menentukan dan 

mendefinisikan bentuk dan metode yang perlu dikembangkan bagi 

program komunikasi yang persuasive. Tujuan IMC (Intregrated Marketing 

Communications) adalah mempengaruhi atau memberikan efek langsung 

kepada perilaku khalayak sasaran yang dimilikinya (Shimp,2004:24). 
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Gambar 3. Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Sumber : Kotler & Amstrong, 2008:121 

Dijelaskan juga dalam gambar bauran sarana promosi pemasaran 

terpadu diatas, bahwa  perusahaan secara skema memadukan dan 

mengkoordinasikan semua bauran promosi untuk menyampaikan pesan 

yang jelas, kosnisten, dan berpengaruh kuat. Komunikasi pemasaran 

terpadu membentuk identitas merek yang kuat dengan mengikat bersama 

dan memperkuat semua citra dan pesan yang ingin disampaikan 

perusahaan menghasilkan dampak penjualan yang lebih besar. Pada bagian 

ini, hal tersebut dijelaskan secara lebih mendalam mengenai strategi 

komunikasi pemasaran terpadu. Sehingga perusahaan bisa lebih 

mengontrol biaya yang dikeluarkan. 

Pada hakekatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi 

pemasaran. Yang dimaksudkan dengan komunikasi pemasan yang 

berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan 

mengingatkan pasa sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan 

yang bersangkutan (Tjiptono,1997:219). 

Periklanan 

Hubungan 

masyarakat 

Pemasaran 

langsung 

Promosi 

penjualan 

Pesan perusahaan dan 
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jelas dan persuasif 
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Oleh karena itu setiap perusahaan melakukan bentuk kegiatan 

untuk menunjang jati dirinya diantaranya melalui periklanan, pemasaran, 

humas, dan sebagainya dengan tujuan supaya dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen melalui kegiatan pertukaran yang menguntungkan pihak 

perusahaan. 

Tujuan komunikasi pemasaran terpadu untuk mempengaruhi atau 

memberikan efek langsung kepada perilaku khalayak sasaran yang 

dimilikinya dengan menggunakan semua bentuk komunikasi yang relevan 

yang dapat diterima oleh pelanggan dan calon pelanggan. Proses berasal 

dari pelanggan atau calon pelanggan yang kemudian berbalik kepada 

perusahaan untuk menentukan dan mendefinisikan bentuk dan metode 

yang perlu dikembangkan bagi program komunikasi yang persuasive. 

Adapun  tujuan dari komunikasi pemasaran harus mengikuti 

prinsip SMART (Rangkuti, 2009: 67) yaitu : 

a. Specific : semakin spesifik tujuan yang ingin dicapai, maka 

akan semakin bagus. 

b. Measureable : tujuan harus dapat diukur. 

c. Achieveable : tujuan tersebut harus dapat dicapai. 

d. Realistic : tujuan harus realistis berdasarkan kondisi yang 

dimiliki  berikut peluangnya. 

e. Time : tujuan harus ditetapkan batas waktu pencapaiannnya. 

Perlu diketahuai bahwa dalam merencanakan tujuan, setiap 

perusahaan haruslah memahami ciri utama dari komunikasi pemasaran 
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terpadu tersebut, yang antara lain  adalah  sebagai berikut : (Shimp,2004 

:24-29) 

a. Mempengaruhi perilaku 

Komunikasi pemsaran terpadu berkaitan dengan upaya untuk 

memahami konsumen dan apa yang sebenarnya akan menarik 

perhatian konsumen. Perubahan perilaku adalah misi utama 

komunikasi pemasaran terpadu. 

b. Berawal dari pelanggan dan calon pelanggan 

Komunikasi pemasarna terpadu dimulai dari perspektif 

pelanggan. Perusahaan menentukan metode yang paling efektif untuk 

program komunikasi persuasive yang dapat membujuk dan 

mempengaruhi konsumen. 

c. Menggunakan seluruh bentuk kontak 

Kontak atau media penyampai meliputi semua bentuk media 

penyampai pesan yang dapat meraih pelanggan dan menyampaikan 

merek yang dikomunikasikan melalui cara mendukung. 

d. Berusaha menciptakan sinergi (kesinambungan) 

Semua elemen komunikasi (iklan, tempat pembelian, promosi 

penjualan, event, dan lain-lain) harus satu suara dengan melibatkan 

positioning statement yang terkoordinasi dengan baik. 

e. Menjalin hubungan 

Kunci komunikasi pemasaran terpadu adalah pembinaan 

hubungan yang akan menciptakan loyalitas dan pembelian. Public 
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relations merupakan lini yang harus dioptimalkan karena berkaitan 

dengan hubungan. Perusahaan telah menyadari bahwa lebih 

menguntungkan untuk menjalin dan memeprtahankan hubungan 

dengan pelanggan yang sudah ada dibandingkan dengan pelanggan 

baru. 

Untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran terpadu yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan, maka diperlukan suatu analisis salah 

satunya  analisi SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat). 

Analisis SWOT ini akan diketahui kelebihan dan kelemahan, serta peluang 

dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan. Di bawah 

ini merupakan penjelsan dai analsis SWOT : 

a. Strength atau kekuatan perusahaan yang bersaral dari dalam 

perusahaan, merupakan faktor pendukung tercapainya tujuan usaha. 

b. Wakness atau kelemahan perusahaan yang berasal dari dalam 

perusahaan, merupakan faktor penghambat perusahaan dalam 

mencapai tujuan. 

c. Opportunity atau peluang bisnis merupakan faktor pendukung yang 

berasal dari luar perusahaan. Pertumbuhan atau perubahan kehidupan 

masyarakat sekitar seringkali memunculkan peluang yang menjanjikan 

kepada perusahaan yang dapat menangkap peluang tersebut. 

d. Threat atau hambatan (ancaman) merupakan facktor penghambat dari 

luar perusahaan dalam mencampai tujuan. Perkembangan lingkungan 

bisnis yang kurang menguntungkan (salah satunya krisis ekonomi) 
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atau munculnya pesaing-pesaing bisnis dapat menjadi penghambat 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Lingkup pembahasan IMC 

(Sumber: Kotler & Amstrong,2008: 600) 

Dalam pemasaran terapadu diperlukan adanya bauran pemasaran 

dimana dalam menggunakan strategi bisa mengetahui apa yang akan 

dicapai. Dijelaskan bahwa, bauran pemsaran (marketing mix) adalah 

kumpulan alat pemsaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan 

untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran.(Kotler, 

2008). Bauran pemasaran terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya dimana 

dikelompokkan menjadi empat variabel, yaitu produk (Product), harga 

(Price), tempat (Place), dan promosi (Promotion), atau disebut juga 4P. 
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Berikut bentuk-bentuk Komunikasi Pemasaran Terpadu, antara 

lain: 

a. Penjualan peroarangan (Personal Selling) 

Penjualan perorangan (personal selling) merupakan 

komunikasi langsung (tatap muka) antara penjual dan calon pelanggan 

untuk memeperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan 

membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka 

kemudian akan mencoba membelinya (Tjiptono,1997:224). 

b. Periklanan (Advertising) 

Merupakan salah satu betnuk promosi yang paling banyak 

digunakan perusahaan dalam mempromosikan produknya 

(Tjiptono,1997:225) 

Fungsi utama dari iklan adalah untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat mengenai produk-produk apa saja yang dimiliki 

oleh perusahaan atau oraganisasi tersebut. 

c. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Pemasaran langsung merupakan sistem pemasarn interaktif 

yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk 

menimbulkan respon yang terukur dan transaksi di sembarang lokasi 

(Tjiptono,1997:232). 

Disini aktivitas pemasaran ditunjukan secara langsung kepada 

calon pembeli, bisa juga melalui surat, sms, telepon dan dapat terjadi 
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di sembarang tempat. Dengan melakukan pemasaran langsung seperti 

ini maka akan lebih mudah untuk mengukur respon dari pelanggan. 

d. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan adalah bentuk persuasive langsung melalui 

penggunaan berbagai intesif yang dapat diatur untuk merangsang 

pembelian produk segera dan atau meningkatkan jumlah barang yang 

dibeli pelanggan. (Tjiptono, 1997:229). 

e. Pemasaran Sponsoship (Spoonsorship Marketing) 

Kegiatan sponsorship mencakup invenstasi dalam event atau 

causes yang bertujuan mencapai berbagai tujuan perusahaan, terutama 

menignkatkan kesadaran merek, memperkuat citra merek, dan 

memperbesar volume penjualan (Shimp, 2004:261). 

f. Hubungan Masyarakat dan Publisitas (Publicity) 

Pada dasarnya hubungan masyarakat atau PR (Public 

Relations) merupakan kegiatan organisasi dalam upaya membangun 

hubungan yang baik antara perusahaan dengan berbagai kelompok 

masyarakat sebagai stakeholdernya. 

Sedangkan publisitas merupakan bentuk penyajian dan penyebaran 

ide, barang dan jasa secara non personal, yang mana orang atau organisasi 

yang diuntungkan tidak membayar untuk itu. Publisitas merupakan 

pemanfaatan nilai-nilai berita yang terkandung dalam suatu produk utnuk 

membentuk citra produk yang bersangkutan (Tjiptono, 1997:228). 
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Seperti periklanan dan penjualan perorangan, tujuan dari publisitas 

yang berorientasi pada pemasaran adalah untuk meningkatkan ekuitas 

merek dalam dua cara yaitu melalui kesadaran akan merek dan menambah 

citra merek dalam asosiasi yang kuat dan menguntungkan dengan merek 

merek dalam benak konsumen (Shimp, 2004: 254). 

Sehingga komunikasi pemasaran yang baik dapat terjadi jika 

informasi yang disampaikan dapat tersampaikan dan mampu 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk. Dengan 

demikian sebuah perusahaan harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen melalui aktivitas terpadu yang juga memungkinkan perusahaan 

mencapai tujuannya. Kepuasan konsumen merupakan tujuan utama konsep 

pemasaran. (Machfoedz, 2005: 2) 

4. Ekuitas Merek 

Merek memegang peranan penting dalam pemasaran, merek 

merupakan sesuatu yang dibeli konsumen. Merek merupakan nama, 

istilah, tanda, simbol desain, ataupun kombinasinya yang 

mengidentifikasikan sesutau produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan. (Sitinjak, 2001:1) 

Shimp (2004:10), ekuitas merek dalam perspektif konsumen terdiri 

dari 2 bentuk pengetahuan tentang merek yaitu kesadaran merek (brand 

awareness) dan citra merek (brand image). Kesadaran merek adalah 

kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali, mengingat kembali 
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suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu (Sitinjak, 

2001:54). 

Citra merek (brand image) merupakan jenis asosiasi yang uncul 

dibenak konsumen ketika mengingat sebuah merek tertentu. Asosiasi 

tersebut secara sederhana dapat muncul dalam benak pemikiran atau citra 

tertentu yang dikaitkan dengan suatu merek, sama halnya kita berfikir 

mengenai orang lain (Shimp, 2004:12). 

Menurut David A. Asker (Managing Brand Equity, 1991), dalam 

bukunya Durianto dan Sitinjak (2001:4) menjelaskan brand equity dapat 

dikelompokkan kedalam lima kategori, yaitu: 

a. Brand Awareness (kesadaran merek) 

Brand Awareness yaitu menunjukkan kesanggupan seorang 

calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu 

merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. (Sitinjak, 

2001:4) 

Agar brand awareness dapat dicapai dan diperbaiki dapat 

ditempuh dengan beberapa cara berikut: 

1) Pesan yang disampaikan harus mudah diingat dan tampil beda 

dibandingkan dengan lainnya serta harus ada hubungan antara 

merek dengan kategori produknya. 

2) Memakai slogan atau jingle lagu yang menarik, sehingga dapat 

membantu konsumen untuk mengingat merek. 
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3) Jika produk memiliki simbol, hendaknya simbol yang dipakai dapat 

dihubungkan dengan mereknya. 

4) Perluasan nama merek dapat dipakai agar semakin banyak diingat 

pelanggan. 

5) Brand awareness dapat diperkuat dengan memakai suatu isyarat 

yang sesuai dengan kategori produk, merek, atau keduanya. 

6) Melakukan pengulangan untuk meningkatkan pengingatan karena 

membentuk ingatan lebih sulit dibandingakan membentuk 

pengenalan. (Sitinjak, 2001:57) 

b. Brand Association (asosiasi merek) 

Brand Association yaitu mencerminkan pencitraan suatu merek 

terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya 

hidup, manfaat, atribut produk, geografis, harga, pesaingm selebritis, 

dan lai-lain. (Sitinjak, 2001:4). 

Suatu merek yang telah mapan akan memiliki posisi menonjol 

dalam persaingan bila didukung oleh berbagai asosiasi yang kuat. 

Berbagai asosiasi merek yang saling berhubung akan menimbulkan 

suatu rangkaian yang disebut brand image. Semakin banyak asosiasi 

yang saling berhubungan, semakin kuat brand image yang dimiliki 

oleh merek tersebut. (Sitinjak, 2001:69) 

c. Perceived Quality (persepsi kualitas) 

Perceived Quality yaitu mencerminkan persepsi atau jasa 

layanan berkenaan dengan maksud yang diharapkan. (Sitinjak, 2001:4) 
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Perceived quality dapat didefinisikan sebagai persepsi 

pelanggan terhadap kesluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk 

atau jasa layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh 

pelanggan. (Sitinjak, 2001:96) 

Durianto dan Sitinjak (2001:98-99) mengacu kepada pendapat 

David A. Garvin, dimensi perceived quality dibagi menjadi tujuh, 

yaitu: 

1) Kinerja, yaitu melibatkan berbagai karakteristik operasional utama. 

2) Pelayanan yaitu mencerminkan kemampuan memberikan 

pelayanan pada produk tersebut. 

3) Ketahanan yaitu mencerminkan umur ekonomis dari produk 

tersebut. 

4) Keandalan yaitu konsistensi dari kinerja yang dihasilkan dari suatu 

produk dari suatu pembelian ke pembelian berikutnya. 

5) Karakteristik produk yaitu bagian-bagian tambahan dari produk 

(feature). 

6) Kesesuaian dengan spesifikasi merupakan pandangan mengenai 

kualitas proses manufaktur (tidak ada cacat produk) sesuai dengan 

spesifikasi yang telah ditentukan dan teruji. 

7) Hasil mengarah pada kualitas yang dirsakan yang melibatkan enam 

dimensi sebelumnya. 

 

 



23 

 

 

2
3
 

 

d. Brand Loyality (loyalitas merek) 

Brand Loyality yaitu mencerminkan tingkat keterikatan 

konsumen dengan suatu merek produk (Sitinjak, 2001:4). 

Loyalitas merek merupakan suatu ukuran keterikatan pelanggan 

kepada sebuah merek. (Sitinjak, 2001:126) 

Dalam kaitannya dengan brand loyality suatu produk, didapati 

adanya beberapa tingkatan brand loyality. Masing-masing 

tingkatannya menunjukkan tantangan pemasaran yang harus dihadapi 

sekaligus aset yang dimanfaatkan. (Sitinjak, 2001:128-129) 

Adapun tingkatan brand loyality tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Switcher (berpindah-pindah) 

Pelanggan yang berada pada tingkat laoyalitas ini dikatakan 

sebagai pelanggan yang berada pada tingkatan paling besar. 

Semakin tingkat frekuensi pelanggan untuk memindahkan 

pembeliannya dari suatu merek ke merek yang lain 

mengindikasikan mereka sebagai pembeli yang sama sekali tidak 

loyal atau tertarik pada merek tersebut. 

2) Habitual buyer (pembeli yang bersifat kebiasaan) 

Pembeli yang berada dalam tingkatan loyalitas ini dapat 

dikategorikan sebagai pembeli yang puas dengan merek produk 

yang dikomsumsinya setidaknya tidak mengalami ketidakpuasan 

dalam mengkonsumsi merek produk tersebut. 
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3) Satisfied buyer (pembeli yang puas dengan biaya peralihan) 

Pada tingkatan ini, pembeli merek masuk kategori puas bila 

merekan mengkosnumsi merek tersebut, meskipun demikian 

mungkin saja mereka memindahkan pembeliannya ke merrk lain 

dengan menaggung switching cost (biaya peralihan) yang terkait 

dengan waktu, uang, atau resiko kinerja yang melekat dengan 

tindakan mereka beralih merek. 

4) Like the brand (menyukai merek) 

Pembeli yang masuk dalam kategori loyalitas ini 

merupakan pembeli yang sungguh-sungguh menyukai merek 

tersebut. Pada tingkatan ini dijumpai perasaan emosional yang 

terkait pada merek. 

5) Comitted buyer (pembeli yang komit) 

Pada tahapan ini pembeli merupakan pelanggan yang setia. 

Merek memiliki suatu kebanggaan sebagai pengguna suatu dan 

bahkan merek tersebut menjadi sangat penting bagi mereka 

dipandang dari segi fungsinya maupun sebagai suatu ekspresi 

mengenai sebenarnya mereka. 

Dalam ekuitas merek, konsumen dibantu dalam menafsirkan, 

memproses, dan menyimpan informasi mengenai produk dan merek. 

Konsumen memiliki pola sendiri akan sebuah produk dari suatu merek 

tertentu dan ekuitas merek juga mempengaruhi rasa percaya diri konsumen 

dalam mengambil keputusan pembelian (baik itu karena pengalaman masa 
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lalu dalam menggunakan merek tersebut, maupun kedekatan dengan 

merek dan karakteristiknya). Selain itu, yang lebih penting adalah 

kenyataan bahwa persepsi kualitas dan asosiasi merek dapat meningkatkan 

kepuasan konsumen dalam menggunakan produk. (Simamora, 2002:48) 

Ekuitas dianggap konsumen memiliki nilai yang baik jika merek 

itu memberikan nilai tambah, namun jika tidak memberikan nilai tambah 

apalagi jika dapat mengurangi nilai produk berarti tidak ada ekuitas merek. 

Ekuitas merek merupakan aset yang paling penting sebagai dasar 

keunggulan bersaing yang berkesinambungan di era global seperti saat ini. 

Untuk mencapai ekuitas merek harus diperjuangkan dengan sebaik 

mungkin dan apabila sudah memiliki ekuitas merek maka perusahaan 

harus menjaganya dengan hati-hati pula. Secara umum, ekuitas merek 

dapat menambah atau bahkan bisa mengurangi nilai bagi para pelanggan 

dan bagi perusahaan. Oleh karenanya agar bisa memberikan nilai, ekuitas 

merek harus dikelola dengan memperhatikan dimensi-dimensi penting 

yang berhubungan dengan tingkat kepuasan konsumen. 

Dengan demikian, untuk membetnuk suatu citra merek yang baik 

bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Terbentuknya citra merek 

merupakan syarat mutlak bagi merek yang kuat. Citra yang dibentuk harus 

jelas, punya kekhususan dan memiliki keunggulan kompetitif bila 

dibandingkan dengan pesaingnya, sehingga terciptalah posisi merek yang 

ideal terutama saat dihadapkan dengan merek-merek kompetitor di 

pasaran. 
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F. Kerangka Pemikiran 

Program IMC (Integrated Marketing Communications) yang dilakukan 

perusahaan, khususnya Hotel Griya Persada memiliki potensi yang kuat dalam 

membentuk ekuitas merek dan reputasi perusahaan. Komunikasi perusahaan 

melalui program IMC yang efektif memberikan dampak yang positif dalam 

waktu jangka panjang. 

Penelitian yang dilakukan peneliti menganalisa strategi praktis 

Integrated Marketing Communications Hotel Griya Persada dalam 

memasarkan produk dan meningkatkan ekuitas merek terhadap konsumen atau 

pelanggan. Secara sederhana penelitian ini dapt dijelaskan dengan gambar 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Konsep Brand Equity 
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G. Metode Penelitian 

Sedangkan metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan mendapatkan pemahaman 

yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. 

Pemahaman tersebut tidak 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 (Ruslan, 2006:215). 

Pada penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, peneliti telah 

menentukan kasus yang diteliti, terarah pada suatu karaktetistik, dilakukan 

pada satu sasaran atau lokasi suatu subyek. 

Penulis menggunakan metode deskriptif karena untuk meneliti penulis 

di Hotel Griya Persada penulis membutuhkan berbagai informasi yang nyata 

sehingga penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk 

mendapatkan data kemudian menganalisa hingga mendapatkan kesimpulan 

dari sebuah penelitian. 

 

H. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer (primary data) merupakan data yang diperlukan secara 

langsung dari sumbernya, objek penelitian perorangan, kelompok, dan 

organisai. (Ruslan, 2006:29) 
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Data primer didapat dengan melakukan studi lapangan data yang 

diperoleh langsung dari responden. Studi lapangan dalam penelitian ini 

merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan wawancara. Dalam 

hala ini peneliti mengambil dan menggali data kepada jajaran direksi Hotel 

Griya Persada yaitu antara lain direktur, manager, marketing, dan public 

relations. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder (secondary data) merupakan data dalam bentuk 

yang sudah jadi (tersedia) melaui publikasi atau informasi yang 

dikeluarkan, berupa referensi yang mendukung penelitian, catatan-catatan, 

arsip laporan, surat kabar, data statistik, buku, jurnal, dan foto-foto 

(Ruslan,2006:30). 

Data atau informasi yang diperoleh dari studi literatur seperti buku-

buku, jurnal, makalah, penelitian-penelitian berkaitan sebelumnya, dan 

dapat juga disebut data yang sudah diolah. Data yang digunakan sebagai 

landasan teori dari penelitian, yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, 

makalah, dan lain-lain. Data yang didapat dari dokumen, arsip-arsip 

statistik, grafik dan sebagainya. Data yang diperoleh ini untuk dianalisis. 

Data penelitian ini diperoleh dari informan internal di Hotel Griya 

Persada. 

 Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan 

pencatatan dan penganalisasi atas data-data yang telah ada dalam 

dokumen, baik yang berupa laporan maupun dokumen-dokumen lain yang 
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mendukung dan relevan dengan penelitian ini. Peneliti melakukan kontak 

dengan pelaku atau sebagai partisipan yang terlibat pada suatu peristiwa 

sejarah masa lalu. Dokumentasi dibagi menjadi empat jenis, yakni data 

arsip, dokumen sejarah, dokumen rahasia, dan dokumentasi publik 

(Ruslan,2006:221-222). 

 

I. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Macam-macam Teknik Pengumpulan Data 

Sumber: Sugiyono, 2007:67 

Teknik pengumpulan data seperti yang terlihat pada gambar 

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.  

1. Observasi 

Observasi sebagai pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa dengan langsung dan 

peneliti sebagai partisipan dalam menyaksikan atau mengamati suatu 

objek peristiwa yang sedang ditelitinya. (Ruslan, 2006:221) 
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Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan 

pengamatan secara langsung di lapangan, guna untuk mengetahui apa saja 

yang berkaitan dengan strategi komunikasi pemasaran terpadu yang 

dilakukan oleh Hotel Griya Persada dan bagaimana penerapan strategi 

komunikasi pemasaran terpadu. 

Menurut patton dalam Nasution (1988), menyatakan bahwa, 

manfaat observasi adalah sebagai berikut :  

a. Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami 

konteks data dalam keseluruhan situasi, jadi akan dapat diperoleh 

pandangan yang holistic dan menyeluruh. 

b. Dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung, 

sehingga memungkinkan peneliti menggunakan induktif. Jadi tidak 

dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. 

c. Melakukan pengalaman di lapangan, peneliti tidak hanya 

mengumpulkan data, akan tetapi juga memperoleh kesan-kesan 

pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 

2007:67) 

2. Wawancara 

Wawancara (interview) merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data dalam metode survei melalui daftar pernyataan yang diajukan secara 

lisan terhadap responden. (Ruslan, 2006:221) 

Teknik wawancara yang dilakukan penulis tidak bersifat formal 

dan dengan struktur yang kuat, hal ini dilakukan bertujuan agar informasi 
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yang diperoleh lebih mendalam. Untuk mempermudah perolehan 

informasi, penulis membuat panduan wawancara yang berisi pertanyaan-

pertanyaan yang tersusun dalam interview guide. Para informan dipilih 

dengan sengaja atau acak, yaitu mereka yang diperkirakan mampu 

memberikan jawaban lengkap. Wawancara dilakukan secara mendalam 

terhadap setiap informan yaitu antara lain Direktur, Manager, Marketing, 

dan Public relations. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari sesorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan (life historis), cerita biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar 

hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumentasi berbentuk karya, misalnya 

karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. 

(Sugiyono, 2007:82) 

Dalam dokumentasi ini peneliti mengumpulkan dokumentasi 

seputar pemberitaan media elektronik terhadap Hotel Griya Persada. 

Brosur promosi event, foto fasilitas room, company profile, manifest 

pengunjung, dll. 
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J. Teknik pemilihan informan 

Penelitian ini merupakan purpose sampling. Teknik sampling 

purpossive sampling merupakan teknik pemilihan sampel dengan 

kecenderungan penlitian untuk memilih informasi berdasarkan posisi dengan 

akses tertentu yang dianggap memiliki informasi yang berkaitan dengan 

permasalahannya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber 

data yang mantab. (Ruslan, 2006:64) 

Penelitian ini akan memilih informasi yang mengetahui segala bentuk 

komunikasi pemasaran yang dilakukan di Hotel Griya Persada. Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini memilih informasi yang dianggap 

mengetahui informasi dan permasalahannya secara mendalam dan dapat 

dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantab. Data penelitian ini 

diperoleh dari informan internal di Hotel Griya Persada antara lain Direktur, 

Manager, Marketing, dan Public relations. 

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka penelitian tidak 

menentukan berapa besarnya sampel atau informan, karena jumlah informan 

tergantung dari kualitas data dan kelengkapan data yang diperlukan. 

Untuk melengkapi keterbatasan pengetahuan penelitian maka 

dimungkinkan menggunakan purposive sampling, terutama terhadap informan 

yang berada diluar jangkauan pemahaman peneliti. 
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K. Validitas data 

Untuk menguji keabsahan data yang telah terkumpul sehingga dapat 

diperoleh validitas data yang dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam 

penelitian ini digunakan triangulasi. Validitas data adalah ketepatan data yang 

diperoleh pada saat melakukan penelitian dengan data yang dilaporkan oleh 

peneliti. 

Sedangkan teknik triangulasi adalah sebagi upaya untuk 

menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam 

konteks pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari 

berbagai pandangan, dengan kata lain bahwa pihak peneliti dapat melakukan 

“check and recheck” temuan-temuannya dengan cara membandingkan. 

(Ruslan, 2008:219) 

Triangulasi merupakan analisisi jawaban dari subjek dengan meneliti 

kebenarannya secara empiris atau dengan yang lain. Cara ini mengarahkan 

peneliti agar di dalam mengumpulkan data menggunakan beragam sumber 

data yang tersedia, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantab 

kebenenarannya bila lebih digali dari beberapa sumber data yang berada. 

(Ruslan, 20006:234) 

Triangulasi Sumber, Triangulasi sumber ini membandingkan atau 

mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari 

sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan 

wawancara, atau membandingkan apa yang dikatakan oleh masyarakat umum 

dengan dikatakan secara pribadi. (Ruslan, 20006:234) 
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Peneliti menggunakan triangulasi sumber karena penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Dari berbagai metode pengumpulan data 

tersebut hasilnya akan dibandingkan dan dapat ditarik kesimpulan data yang 

lebih valid. 

 

L. Analisis data 

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif sehingga 

setelah data terkumpul, analisa yang dilakukan adalah analisa kualitatif. 

Menurut Moleong, (2000:103) mendefinisikan analisis data sebagai proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data. (Rachmat, 2010:167) 

Dalam analisis ini peneliti lebih memfokuskan model analisis 

fenomenologi, dimana model fenomenologi lebih ditunjukkan untuk 

mendapatkan kejelasan dari fenomena dalam situasi natural yang dialami oleh 

individu setiap harinya daripada melakukan reduksi suatu fenomena dengan 

mencari keterkaitan atau hubungan sebab akibat dari variable. (Herdiasyah, 

2012: 66) 

Creswell (1998) menyatakan bahwa dalam disiplin ilmu-ilmu sosial, 

model fenomenologi lebih sesuai dengan ilmu psikologi atau pendekatan 

psikologi yang memfokuskan pada arti dari pengalaman individual walaupun 
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ilmu sosiologi juga dapat menerapkan model fenomenologi dalam konteks 

kelompok atau komunal. (Herdiasyah, 2012: 68) 

Dijelaskan pada uraian diatas bahwa dalam penelitian kualitaif analisis 

yang digunkan adalah analisis fenomenologi, sehingga peneliti menggunakan 

juga tahapan model analisis grounded theory. Karena model ini 

mengkhususkan unutk menemukan atau menghasilkan teori dari suatu 

fenomena yang berkaitan dengan situasi tertentu. grounded theory adalah 

suatu model  dalam penelitian kualitatif yang bersifat konseptual atau teori 

sebagai hasil pemikiran induktif dari data yang dihasilkan dalam penelitian 

dari suatu fenomena atau suatu teori yang dibangun dari data suatu fenomena 

dan dianalisis secara induktif, bukan hasil pengembangan teori yang telah ada. 

(Hendriansyah, 2012: 70) 

Tahapan analisa grounded theory antara lain sebagai berikut: 

1. Open Coding 

Pada tahapan ini peneliti menyusun informasi inisial kategori 

mengenai fenomena yang hendak diteliti dengan melakukan pemilahan 

informan (segmentasi information). Kemudian dalam setiap kategori 

peneliti mencari dan menemukan beberapa property atau sub-sub kategori 

dan memilah data untuk digolongkan ke dalam dimensi-dimensi. 

(Herdiansyah, 2012:72) 
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2. Axial Coding 

Menurut Koentjoro (2006), axial coding merupakan prosedur yang 

diarahkan untuk melihat keterkaitan antara kategori-kategori yang 

dihasilkan melalui open coding. (dalam Herdiansyah, 2012:73) 

3. Selective Coding 

Tahapan ini peneliti melakukan identifikasi alur cerita (story line) 

dan menulis cerita yang mengaitkan kategori-kategori dalam model axial 

coding. Pada tahapan ini, dugaan atau hipotesis dipresentasikan secara 

spesifikasi. (Herdiansyah, 2012:74) 

Untuk melengkapi analisis data dari Creswell diatas peneliti juga 

menjabarkan komponen-komponen dalam analisis data. Berikut komponen-

komponen Analisis Data Model Interaktif Miles Dan Huberman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 

Sumber: Miles Dan Huberman (dalam Herdiansyah, 2012: 164) 
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Hal pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data, dalam hal ini 

sesuai dengan yang telah dijabarkan diatas yang terdiri dari wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan selama data yang 

diperlukan belum memadai dan dirasa cukup setelah data sudah terkumpul 

maka pengambilan data akan dihentikan. Kedua reduksi data, reduksi data 

adalah merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya.  

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data 

merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, 

memfokuskan, menyederhanaan, dan abstraksi data. Proses ini berlangsung 

terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya ddiawali sebelum 

pelaksanaan pengumpulan data. Pada waktu pengumpulan data berlangsung, 

reduksi data dilakkan denga membuat ringkasan dari catatan data yang 

diperoleh di lapangan.  

Dalam memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan dan 

juga menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir 

penelitian selsesai disusun. Ketiga display data, dalam penelitian kualitatif 

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, gambar, hubungan 

antar kategori, dan sejenisnya. Biasanya yang paling digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatfi adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. Keempat kesimpulan atau verifikasi data, dalam kesimpilan ini 
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peneliti mengemukakan yang bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat atau mendukung pada pengumpulan data 

selanjutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukanan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan guna mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyoyo, 2007: 99)  

 


