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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring meningkatknya sejumlah Biro Perjalanan Wisata (BPW) khususnya 

di Kabupaten Cianjur menjadi tantangan tersendiri bagi Nur Rizqi Wisata dalam 

menghadapi persaingan. Di tengah ketatnya persaingan bisnis, maka dari itu Nur 

Rizqi Wisata melakukan berbagi upaya untuk mempertahankan persaingan pasar, 

salah satunya membangun strategi untuk meraih keunggulan yaitu menciptakan 

brand awareness pada suatu produk atau jasa. 

Dalam menjalankan usahanya, Nur Rizqi Wisata sendiri menilai pentingnya 

brand awareness karena hal tersebut dapat mempengaruhi konsumen 

mempercayakan jasa yang disediakan untuk pertama kalinya. Selain itu, brand 

awareness dapat dikatakan sebagai pembuka penjualan. Konsumen cenderung akan 

memilih Biro Perjalanan Wisata yang ia ketahui, daripada jika konsumen tidak 

mengenal brand itu.1 

Tujuan Nur Rizqi Wisata membangun brand awareness adalah untuk 

meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen, meningkatkan nilai jual, 

meningkatkan daya tarik serta menarik pelanggan baru. Karena apabila branding 

telah kuat, maka perusahaan telah berhasil memberi kesan positif di mata publik. 

Hal ini yang akan menambah daya tarik konsumen dalam menggunakan jasa yang 

 
1 Wawancara dengan Owner Nur Rizqi Wisata, Budi Santoso pada 17 November 2020 
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ditawarkan, karena publik telah merasa dekat, familiar dan percaya yang akhirnya 

akan menyebar dari satu ke yang lainnya yang biasa disebut word of mouth. 

Nur Rizqi Wisata melakukan brand awareness berdasarkan kepentingan 

administrasi kantor seperti portofolio untuk melakukan sertifikasi secara 

kelembagaan, perusahaan maupun personal serta peningkatan sumber daya manusia 

karena diperlukannya bukti bahwa sebuah Biro Perjalanan Wisata tersebut telah 

sejauh mana melakukan branding. 

Nur Rizqi Wisata sejauh ini sudah berjalan selama lima tahun dan mampu 

bersaing. Hal ini terbukti dari terdaftarnya Nur Rizqi Wisata sebagai Biro 

Perjalanan Wisata resmi berbadan hukum dari Dinas Pariwisata Kabupaten Cianjur. 

Diketahui sampai saat ini hanya tiga Biro Perjalanan Wisata resmi di Kabupaten 

Cianjur, Nur Rizqi Wisata salah satunya. Sementara Biro Perjalanan Wisata lainnya 

belum berbadan hukum. Maka dari itu konsumen akan menaruh kepercayaan akan 

jasa yang ditawarkan.  

Nur Rizqi Wisata telah membangun dan mengembangkan website guna 

memudahkan akses informasi yaitu nurrizqiwisata.weebly.com. Website tersebut 

berisikan informasi layanan yang disediakan seperti Tour Package (diantaranya 

study tour, kunjungan industri, family gathering, outbond and fun games, ziarah 

serta honey moon), Bus Charter bagi konsumen yang memerlukan transportasi saja, 

dan Tiket Rekreasi beberapa lokasi wisata. Selain itu, website tersebut berisi 

informasi mengenai price list, syarat dan ketentuan sewa bus, serta formulir sewa 

bus. 
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Upaya yang dilakukannya dalam membangun brand awareness, Nur Rizqi 

Wisata memanfaatkan platform media sosial yang tengah menjadi daya tarik 

konsumen. Karena dalam hal ini disadari bahwa saat ini memasuki era digital yang 

menuntut kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Teknologi dimanfaatkan 

untuk membuat konsep pemasaran yang kreatif hingga mampu menarik konsumen 

dan komunitas yang lebih besar, dimulai daripada FIT (Free Independent 

Travellers), personal sampai Travel Agent. 

Bisnis yang memiliki tingkat brand awareness yang tinggi akan lebih 

banyak dicari oleh masyarakat. Namun untuk mendapatkan nilai loyalitas dari 

konsumen, diperlukan komitmen dalam memberikan pelayanan dan nilai-nilai 

terbaik dari produk barang atau jasa. 

Nur Rizqi Wisata telah memiliki pelanggan yang terbilang banyak, tetapi 

tidak dipungkiri bahwa masih perlu diiringi dengan strategi pemasaran yang jitu. 

Agar bisa memilih strategi pemasaran yang paling efektif, perusahaan harus melihat 

aspek terpenting dalam menunjang bisnisnya. 

Upaya yang dilakukannya untuk membangun brand awareness, Nur Rizqi 

Wisata menerapkan konsep Integrated Marketing Communication (IMC) yang 

dinilai efektif dan efisien untuk membangun dan memperkuat brand. Karena 

konsep dasar dari Integrated Marketing Communication adalah komunikasi. 

Melalui komunikasi, IMC berusaha untuk memaksimalkan pesan positif dari suatu 

produk atau jasa. Tujuan dari penerapan IMC sendiri adalah untuk memengaruhi 

masyarakat luas melalui elemen promosinya sampai ke tingkat kognisi, afeksi, dan 

konasi. 
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Strategi Integrated Marketing Communication tidak hanya memperkuat 

pesan yang sama di benak konsumen saja, tetapi juga dapat menjaga pesan dan 

tujuan yang jelas dalam bisnis. Hal ini dikarenakan Integrated Marketing 

Communication mengoordinasikan dan memadukan semua saluran pemasaran 

untuk menyampaikan pesan yang konsisten 

Upaya tersebut tidak terlepas dari strategi komunikasi pemasaran yang telah 

dilakukan oleh Nur Rizqi Wisata dalam menjalankan bisnisnya untuk menghadapi 

persaingan. Disamping itu diperlukan media promosi yang sesuai sebagai jembatan 

pengenalan terhadap masyarakat luas yang diharapkan akan berdampak besar 

terhadap efektifitas proses brand awareness kedepannya. 

Brand awareness menjadi salah satu faktor penting yang diperlukan 

perusahaan dalam strategi marketing. Setiap perusahaan bersaing membangun 

kesadaran konsumen untuk mengingat brand miliknya. Dengan membangun 

kesadaran brand yang kuat, brand tersebut mendapatkan kepercayaan di hati 

konsumen, hal ini memicu tingginya intensitas konsumen untuk membeli produk 

brand tersebut. Banyaknya daya beli konsumen akan mengiringi pertumbuhan 

keuntungan bagi perusahaan. 

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek 

kehidupan. Pentingnya komunikasi dalam kehidupan manusia dapat terlihat dari 

setiap kegiatan manusia yang segalanya memerlukan komunikasi. Tak terkecuali 

dalam dunia bisnis yang memasarkan produk atau jasa. Salah satu usaha bisnis yang 

juga membutuhkan komunikasi pemasaran yang baik adalah bisnis Biro Perjalanan 

Wisata (BPW). 
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Komunikasi tidak hanya dilakukan oleh antar individu saja, tetapi juga dapat 

berlangsung dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dengan kata lain komunikasi 

perusahaan merupakan suatu upaya bagi perusahaan untuk membangun suatu 

hubungan, baik hubungan didalam perusahaan maupun diluar perusahaan tersebut 

yang kemudian dipahami sebagai suatu sistem komunikasi dalam perusahaan. 

Bagi perusahaan, public relations memiliki peranan yang sangat penting 

dalam menjaga kesan positif dari konsumen. Public relations ini tidak hanya 

dibutuhkan oleh perusahaan dengan skala yang besar saja, tetapi oleh bisnis yang 

tengah dibangun terutama dalam membangun brand awareness. 

Bisnis yang dikembangkan di era modern seperti saat ini harus bisa dikelola 

dengan baik sehingga mampu bersaing dengan para kompetitor. Salah satu usaha 

yang dapat dilakukan adalah membangun brand awareness atau branding. 

Pengenalan produk biasanya menjadi langkah utama yang penting untuk dilakukan 

agar produk berupa barang atau jasa dikenal oleh konsumen atau masyarakat luas. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengenalkan produk ini adalah 

dengan strategi public relations. Dari brand awareness sendiri, ada beberapa fungsi 

dan tujuan yang perlu diketahui, diantaranya berperan sebagai pembeda antara 

perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Perusahaan dengan brand 

awareness yang kuat bisa berhasil memenangkan pasar sehingga lebih mudah 

dibedakan dengan kompetitor, serta Brand awareness dapat menjadi sarana dan 

daya tarik bagi calon konsumen. Jika perusahaan atau bisnis mempunyai branding 

yang kuat maka promosi akan lebih mudah dilakukan. Apalagi saat ini para 
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konsumen lebih cenderung memilih brand yang kuat dan loyal terhadap brand yang 

sama 

Pada dasarnya strategi public relations untuk membangun brand awareness 

ini bertujuan agar sebuah brand bisa membentuk persepsi masyarakat, membangun 

rasa percaya masyarakat terhadap brand itu sendiri. Semakin bagus dan kuat brand 

yang dibangun, loyalitas dan ketertarikan konsumen untuk membelinya semakin 

tinggi juga. 

Public Relations merupakan salah satu fungsi menejemen yang bertujuan 

untuk membangun & menjaga image perusahaan melalui kegiatan timbal balik 

antara pihak internal, eksternal atau pihak terkait yang memiliki kepentingan 

didalamnya. Apabila dilihat secara khusus tujuan public relations ini lebih kepada 

mendorong terciptanya pengertian antara perusahaan dan publik sasaran, akan 

tetapi public relations juga merupakan salah satu fungsi yang penting dalam 

mendukung kegiatan pemasaran. 

Kegiatan public relations sangat berhubungan erat dengan dunia pemasaran. 

Peran public relations ini sangat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan 

yang ditetapkan, seperti tujuan terhadap internal atau eksternal perusahaan. Namun 

di era modern saat ini peran public relations tidak hanya terfokus pada ruang 

lingkup publik internal dan eksternal saja, akan tetapi telah cenderung mendukung 

program pemasaran sehingga kegiatan public relations telah menjadi bagian dalam 

program pemasaran. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, maka dilakukan penelitian mengenai 

strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Nur Rizqi Wisata dalam upaya 

membangun brand awareness perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa 

berupa Biro Perjalanan Wisata (BPW). Oleh karena itu, judul yang akan diangkat 

dalam laporan Tugas Akhir ini adalah STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN  

NUR RIZQI WISATA CIANJUR. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dari tugas 

akhir ini adalah “Bagaimana strategi komunikasi pemasaran oleh Nur Rizqi 

Wisata?” 

1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memberikan identifikasi 

masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi pesan yang disusun Nur Rizqi Wisata dalam 

membangun Brand Awareness? 

2. Bagaimana strategi pemilihan media Nur Rizqi Wisata dalam 

membangun Brand Awareness? 

3. Bagaimana kendala Nur Rizqi Wisata dalam membangun Brand 

Awareness? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mngetahui strategi pesan yang disusun Nur Rizqi Wisata dalam 

membangun Brand Awareness 

2. Untuk mengetahui strategi pemilihan media Nur Rizqi Wisata dalam 

membangun Brand Awareness 

3. Untuk mengetahui kendala Nur Rizqi Wisata dalam membangun Brand 

Awareness 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pengembangan Ilmu Komunikasi 

khususnya dalam konteks komunikasi yaitu Strategi Komunikasi Pemasaran. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Peneltian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan lebih mendalam 

mengenai Strategi Komunikasi Pemasaran dalam membangun Brand Awareness 

oleh Nur Rizqi Wisata serta penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi ilmu, dan menjadi referensi bagi para mahasiswa yang akan melakukan 

penelitian. 

1.6 Metodologi Penelitian 

Kata ‘metode’ dan ‘metodologi’ sering dicampuradukkan dan disamakan. 

Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Kata ‘metodologi’ berasal dari kata 
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Yunani ‘methodologia’ yang berarti ‘teknik’ atau ‘prosedur’. Metodologi sendiri 

merujuk kepada alur pemikiran umum atau menyeluruh (general logic) dan gagasan 

teoritis (theoretic perspective) suatu penelitian. Sedangkan kata ‘metode’ merjuk 

pada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survey, wawancara dan 

observasi. (Jozef, 2010:1) 

1.6.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalan penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru 

karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan post positivistik 

karena berlandaskan pada filsafat post positifisme, serta sebagai metode artistik 

karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode 

interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi 

terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian kualitatif sering 

disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi 

yang alamiah (natural setting), disebut juga metode etnographi, karena pada 

awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi 

budaya (Sandu, 2015;27).  

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena peneliti 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi serta mengulas mengenai bagaimana 

strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Nur Rizqi Wisata dalam 

membangun brand awareness. Penelitian ini mengedepankan pada instrumen 

penelitian berupa wawancara. Dengan metode penelitian tersebut, peneliti 
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bermaksud mengumpulkan data dan mengamati secara saksama mengenai aspek-

aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan 

diperoleh data yang menunjang penyusunan laporan penelitian. 

1.6.2 Pendekatan Deskriptif Kualitatif  

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalan penelitian ini adalah metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada hakikatnya, peneliti menggunakan 

metode kualitatif karena melihat karakteristiknya penelitian ini hanya bertujuan 

untuk menggambarkan secara faktual dan cermat atau dengan kata lain 

menggunakan studi deskriptif. Metode ini dilakukan dengan menempuh langkah-

langkah pengumpulan, klasifikasi dan analisis atau pengolahan data, membuat 

kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tetang 

suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi. (Fenti, 2017:88). 

Berdasarkan definisi di atas, peneliti melakukan penelitian dengan 

menguraikan fakta-fakta yang terjadi secara ilmiah. Peneliti menggambarkan secara 

rinci mengenai strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh jasa pariwisata 

Nur Rizqi Wisata. Kemudian peneliti menjelaskan hasil yang didapat berupa 

analisis terhadap strategi komunikasi pemasaran oleh Nur Rizqi Wisata dalam 

membangun brand awareness. 

1.6.3 Pemilihan Sumber Data 

Teknik sampling yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu Non Probability 

Sampling. Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 
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memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel (Fenti, 2017:66). 

Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental, 

purposive, jenuh, snow ball. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan 

adalah teknik purposive sampling (pengambilan informan berdasarkan tujuan). 

Purposive sampling adalah suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu atau seleksi khusus (Sandu, 2015:66) 

Alasan menggunakan teknik purposive sampling adalah karena tidak semua 

sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena 

itu, penulis memilih teknik purposive sampling yang menetapkan pertimbangan-

pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-

sampel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Sampel sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut 

(Sugiyono, 2014:221): 

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses 

enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekadar diketahui, tetapi juga 

dihayatinya 

2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada 

kegiatan yang tengah diteliti 

3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai 

informasi 
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4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil 

“kemasannya” sendiri 

5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti 

ehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau 

narasumber. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas terkait kriteria 

informan, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menentukan tiga informan 

yang salah satunya Budi Santoso sebagai Owner sekaligus Travel Consultant, 

Dzaky Hidayat sebagai Kepala Cabang Nur Rizqi Wisata Cabang Karawang, dan 

Alif Ramadhan sebagai Marketing. Alasan ditetapkannya sebagai informan kunci 

karena yang bersangkutan menguasai dan memiliki pengetahuan dan informasi 

sesuai bidangnya masing-masing. Mereka mengetahui secara langsung persoalan 

yang dikaji serta terlibat langsung dalam aktivasi branding layanan jasa Nur rizqi 

Wisata. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data. Teknik pengumpulan 

data merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini nantinya 

digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Instrumen 

penelitian merupakan seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data-data penelitian (Kristanto, 2018). 
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Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi 

Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.  

1.  Observasi 

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk 

mendapatkan data (Sandu, 2015:81). 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

observasi partisipatif, dimana peneliti ikut serta dalam aktivitas di lapangan. 

Dalam praktik penggunaannya, peneliti melakukan kegiatan observasi 

seperti mengelola sosial media Nur Rizqi Wisata, melakukan interaksi 

dengan calon pelanggan, belajar memahami jenis bus, mempelajari 

reservasi hotel dan lain-lain. 

2.  Wawancara 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara 

narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Fenti, 2017:83) 

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang dilakukan adalah 

wawancara mendalam (depth interview) dan wawancara terstruktur yang 

dimana peneliti mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh. 
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Peneliti melakukan wawancara kepada Budi Santoso sebagai Owner 

sekaligus Travel Consultant, Dzaky Hidayat sebagai Kepala Cabang Nur 

Rizqi Wisata Cabang Karawang, dan Alif Ramadhan sebagai Marketing. 

Pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang berhubungan dengan 

strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Nur Rizqi Wisata 

dalam membangun Brand Awareness. 

3.  Dokmentasi   

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik 

pengumpulan data dengan cara merujuk pada buku atau literatur-literatur 

yang berakaitan dengan fokus penelitian serta pendokumentasian mengenai 

pelaksanaan kegiatan. Dokumen dan data tersebut diantaranya ialah, 

dokumen syarat dan ketentuan sewa bus, dan paket wisata, flyer, foto 

kegiatan Nur Rizqi Wisata, dan data hasil wawancara dengan narasumber. 

1.6.5 Teknik Analisis Data 

Analis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014:244). 
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1.6.5.1   Analisa data di lapangan Model Miles and Huberman 

Dalam analisis data penelitian ini, peneliti menggunakan Model Miles and 

Huberman. Karena analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap 

jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis 

terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai 

tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif  dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,  sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification (Sugiyono, 2014:246).  Berikut penjelasannya: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data merupakan kegiatan 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 jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk tabel, grafik, phie card, pictogram, uraian singkat, hubungan 
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antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, 

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami 

tersebut. 

c. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 

Dari setiap tahap analisis yang telah dijelaskan, di setiap 

bagiannya saling berkaitan satu sama lain, sehingga saling berhubungan 

dari tahap awal sampai tahap akhir. Analisis yang dilakukan peneliti 

dalam hal ini wawancara terus dilakukan secara berkelanjutan dari awal 

sampai akhir penelitian yang bertujuan untuk mengetahui strategi 

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Nur Rizqi Wisata dalam 

membangun Brand Awareness. 
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1.6.6 Teknik Validitas Data 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data 

yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 

2014:267). 

1.6.6.1 Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 

waktu.. 

1) Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan 

suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) 

dengan tidak sumber data yang meliputi wawancara, observasi serta 

dokumentasi. 

2) Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu, dalam 

rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain 
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dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data 

yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai 

ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2014:274). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan 

triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Sebagai contoh, data yang diperoleh dari 

wawancara, kemudian dicek dengan melakukan observasi dan 

dokumentasi, atau. Peneiti melakukan lebih dari satu kali wawancara 

untuk melihat konsistensi dari jawaban informan di waktu yang berbeda. 

Triangulasi waktu dilakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, 

atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.  

Peneliti melakukan wawancara dengan informan kemudian peneliti 

melakukan observasi untuk memastikan pernyataan dari para informan 

tersebut dilain waktu. Peneliti melakukan observasi di lapangan pada 

saat kegiatan penelitian seperti mengamati proses pengolahan pesan 

dalam memasarkan produknya dalam membangun brand awareness. 

Kemudian pernyataan tersebut peneliti cek melalui beberapa 

pengamatan melalui dokumentasi di beberapa laman seperti pada 

website resmi, sosial media berupa dokumentasi foto dan video terhadap 

informan dalam waktu yang berbeda. 
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1.6.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.6.7.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlangsung di Perum Sabandar Permai, Blok A3 No.20, Kec. 

Karangtengah, Kab. Cianjur 

1.6.7.2 Waktu Penelitian 

Sementara waktu penelitian dilaksanakan mulai dari Oktober 2020 sampai 

Desember 2020. Untuk lebih jelas mengenai waktu penelitian, maka dapat dilihat 

pada tabel 1.1 berikut ini. 

No Kegiatan 

BULAN DI TAHUN 2020 

OKT NOV DES JAN FEB 

1 Observasi/ 

Pelaksanaan PKL 

     

2 Penelitian dan 

Pengumpulan data 

     

3 
Pengajuan judul 

     

4 
Bimbingan 

     

5 
Sidang Usulan Proposal 

     

6 Sidang Tugas Akhir      

Tabel 1.1  Waktu Penelitian 


