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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses penyelenggaraan dakwah dilaksanakan dalam rangka mencapai 

nilai tertentu. Nilai itu salah satunya adalah untuk menyampaikan kebenaran 

dengan harapan terjadi perubahan ke arah yang positif pada objek dakwah. 

Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Isra<: 9 

ُر اْلُوْؤهِ  ٌِيَي الَِّذيَي يَْعَولُىَى إِىَّ َهَذا اْلقُْرآََى يَْهِدي لِلَّتِي ِهَي أَْقَىُم َويَُبشِّ

الَِحاِت أَىَّ َلُهْن أَْجًرا َكبِيًرا   الصَّ

“Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberikan petunjuk menuju jalan yang 

sebaik-baiknya.”
1
 

Kegiatan dakwah sebenarnya juga merupakan proses komunikasi 

pemasaran. Hanya saja yang dipasarkan di sini tentu bukan barang ataupun jasa 

melainkan nilai – nilai kebaikan. Dalam penerapannya, jika aktivitas dakwah 

dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, maka tidak hanya tujuan 

dakwah yang tercapai tetapi juga citra profesional dalam dakwah akan terwujud 

pada kehidupan masyarakat. Aktivitas dakwah dikatakan berjalan efektif jika apa 

yang menjadi tujuan benar-benar dapat dicapai, dan dalam pencapaiannya 

dikeluarkan pengorbanan yang sesuai dengan kapasitas sumber daya lembaga 

dakwah yang bersangkutan.
2
 Sebagaimana tertuang dalam surat al–S{af : 4  

ٌْيَاٌى َهْرُصىصٌ  َ يُِحبُّ الَِّذيَي يُقَاتِلُىَى فِي َسبِيِلِه َصفًّا َكأًََُّهْن بُ  إِىَّ َّللاَّ

                                                 
1
 Dep. Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 425-426. 

2
 M. Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah,( Jakarta: Kencana, 2006), xii. 
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“Sesungguhnya Allah mencintai orang – orang yang berperang di jalan-

Nya dalam barisan yang teratur, seakan – akan seperti bangunan yang 

tersusun kokoh.”
3
 

Konsep pemasaran modern meyakini bahwa dalam proses perencanaan 

dan pengambilan keputusan sebuah lembaga, pertimbangan dari aspek pemasaran 

menjadi faktor yang penting. Bisa dikatakan bahwa pemasaran merupakan jantung 

kehidupan dari berbagai macam usaha. Pemasaran modern terbukti telah berhasil 

meningkatkan jumlah keuntungan. Betapapun baik kualitas produk yang 

dihasilkan, tidak bisa menjamin kesuksesan dan  menjamin terciptanya kepuasaan 

pada konsumen jika tidak dipasarkan dengan baik. Dalam dunia pemasaran, 

komunikasi pemasaran terpadu lahir sebagai rumusan baru untuk menjalin 

hubungan yang baik dengan pelanggan atau komunikan.  

IDIAL (Ikatan Da’i Area Lokalisasi) merupakan salah satu lembaga 

dakwah yang dibentuk oleh pemerintah Jawa Timur dalam rangka mendukung 

program pemberantasan praktik prostitusi. Pendekatan dakwah yang dilakukan 

IDIAL juga tidak konfrontatif, melainkan dengan membangun hubungan yang 

baik dengan objek dakwahnya, memberikan siraman rohani dan bukan dengan 

jalan kekerasan yang akhirnya semakin membuat mereka menutup diri.  

Prostitusi atau bisnis pelacuran sendiri sudah lama berkembang. Bahkan 

banyak pendapat menyebutkan bahwa prostitusi ada sejak manusia ada dan terus 

berkembang hingga saat ini. Proses perkembangan ini didukung pula oleh 

                                                 
3
 Dep. Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 928. 
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mekanisme pasar yang menjadikan pelacuran sebagai bisnis seks yang 

menguntungkan sehingga seolah-olah sangat dibutuhkan. 
4
 

Tentu tidak mudah bagi IDIAL untuk bisa menutup Dolly yang dipandang 

sebagai sentra kegiatan prostitusi di Jawa Timur. Kerjasama dengan berbagai 

elemen masyarakat dilakukan, pembangunan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya menutup lokalisasi Dolly juga dilakukan untuk mengumpulkan 

dukungan dari berbagai pihak. Termasuk mengangkat suara pekerja seks 

komersial yang sudah dibina selama ini. Sebab banyak dari mereka yang 

sebenarnya menjadi pekerja seks komersial karena keterpaksaan. Penutupan dolly 

ini didasarkan pada Surat Edaran Gubernur Jatim Nomor 460/16474/031/2010 

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi serta Perdagangan Perempuan 

dijelaskan bahwa menutup lokalisasi harus dilakukan dengan bertahap. 

Pasca penutupan Dolly, IDIAL memiliki peran yang luar biasa pentingnya 

untuk membantu eks pekerja seks komersial dan warga terdampak memulihkan 

perekonomian dengan cara yang halal. Tanggung jawab IDIAL untuk membina 

eks pekerja seks komersial pun berlanjut dengan adanya surat keputusan Nomor 

460/15612/- 031/2011 tentang Penanganan Lokalisasi di Jawa Timur yaitu dengan 

melibatkan segenap elemen masyarakat yang peduli terhadap penanganan 

lokalisasi dan pekerja seks komersial. IDIAL tidak lagi mendakwahkan dengan 

orientasi mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan keliru dan sudah 

selayaknya mereka mengkaji Islam lebih dalam, memperdalam keimanan dan 

                                                 
4
 Endang Sulistyaningsih dan Yudo Swasono dalam Agoes Moh. Moefad, Komunikasi Masyarakat 

Eks Lokalisasi Pasca Penutupan Dolly. 
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mempersiapkan diri untuk berpindah profesi ke yang halal walau mungkin secara 

penghasilan tidak sebanyak saat mereka bekerja sebagai pekerja seks komersial.  

Pasca penutupan Dolly 18 Juni 2015 lalu, pemerintah Kota Surabaya 

mencanangkan misi pembangunan Dolly sebagai kawasan wisata industri. Dalam 

prosesnya pemerintah Kota Surabaya menggandeng IDIAL yang sudah lama 

melakukan dakwah di area lokalisasi. Hal itu tertuang dalam poin kerjasama 

IDIAL dengan pemerintah Kota Surabaya dalam peristiwa penutupan Dolly. 

Hasilnya, sampai dengan bulan Juni 2015 tercatat 5 wisma sudah dibeli oleh 

pemerintah Kota Surabaya, salah satunya adalah wisma Barbara yaitu wisma 

terbesar di Dolly yang sudah diubah menjadi lokasi pelatihan sepatu, sandal, 

handycraft hingga batik jarak.  

Gatot Subiantoro, Humas Ikatan Dai Area Lokalisasi (IDIAL) yang selama 

ini menangani permasalahan warga pasca penutupan lokalisasi mengatakan, 

“Kalau di Surabaya saja sekitar 350 pekerja yang aktif. Ya pendapatanya macam-

macam, ada mulai Rp 30 ribu sampai Rp80 ribu sehari,”
5
 

Sebagaimana ciri khas komunikasi pemasaran terpadu, IDIAL Tidak 

hanya memberikan siraman rohani, tetapi juga mempengaruhi perilaku eks 

pekerja seks komersial untuk mengambil profesi yang halal, menjalin hubugan 

dengan eks pekerja seks komersial dan warga terdampak untuk mengetahui 

masukan pasca penutupan Dolly yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi 

mereka, melakukan komunikasi kerjasama dengan lembaga terkait, mensinergikan 

                                                 
5
http://www.antaranews.com/berita/502721/11-anggota-dpd-ri-kunjungi-eks-lokalisasi-dolly 

diakses pada Senin, 06 Juli 2015 pkl. 05:04. 

http://www.antaranews.com/berita/502721/11-anggota-dpd-ri-kunjungi-eks-lokalisasi-dolly
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semua elemen komunikasi untuk menjalin hubungan berkelanjutan dengan eks 

pekerja seks komersial agar tidak kembali ke bisnis prostitusi.   

Tentu tidak mudah untuk meyakinkan eks pekerja seks komersial bahwa 

mereka akan tetap mendapatkan penghidupan yang layak walaupun sekarang 

usaha mereka berubah dan harus merintis dari bawah dengan penghasilan yang 

jauh di bawah penghasilan mereka dahulu. Segala proses ini yang akan peneliti 

kaji menurut tinjauan teori komunikasi pemasaran terpadu, bagaimana IDIAL 

melakukan proses komunikasi yang terintegrasi untuk membuat eks pekerja seks 

komersial istiqomah dalam usaha ekonomi yang halal sebagai bentuk pemulihan 

kondisi ekonomi dan penyempurnaan pertaubatan mereka sekaligus 

menyukseskan misi pemerintah untuk merebranding citra Dolly yang dulu dikenal 

sebagai kawasan prostitusi menjadi kawasan wisata industri. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengeksplorasi 

rumusan masalah yang berhubungan dengan tema dan memungkinkan untuk 

dipilih, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengaruh penutupan Dolly terhadap aktivitas ekonomi eks pekerja seks 

komersial. 

2. Perencanaan program dakwah yang dilakukan IDIAL (Ikatan Da’i Area 

Lokalisasi) pasca penutupan Dolly. 

3. Perencanaan pemasaran langsung yang dilakukan IDIAL (Ikatan Da’i Area 

Lokalisasi) pasca penutupan Dolly. 
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4. Perencanaan promosi penjualan yang dilakukan IDIAL (Ikatan Da’i Area 

Lokalisasi) pasca penutupan Dolly. 

5. Perencanaan hubungan masyarakat yang dilakukan IDIAL (Ikatan Da’i 

Area Lokalisasi) pasca penutupan Dolly. 

6. Perencanaan penjualan personal yang dilakukan IDIAL (Ikatan Da’i Area 

Lokalisasi) pasca penutupan Dolly. 

7. Perencanaan periklanan yang dilakukan IDIAL (Ikatan Da’i Area 

Lokalisasi) pasca penutupan Dolly. 

Hal yang menarik bagi penulis adalah bagaimana upaya penerapan 

komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan IDIAL (Ikatan Da’i Area 

Lokalisasi) dalam menghadapi situasi di mana Dolly sudah ditutup sedangkan 

para eks pekerja seks komersial tentu akan berfokus pada persoalan ekonomi 

mereka sebab profesi utama mereka sudah dilarang saat ini. Terutama pada aspek 

pemasaran langsung, promosi penjualan dan cara IDIAL (Ikatan Da’i Area 

Lokalisasi) membangun hubungan dengan masyarakat sekitar sehingga orientasi 

alih profesi eks pekerja seks komersial di Dolly pun dapat terealisasi. Selain itu, 

belum banyak yang mengembangkan penerapan komunikasi pemasaran terpadu 

ini pada lembaga atau organisasi – organisasi non profit. Padahal selayaknya 

organisasi profit, organisasi nirlaba juga memiliki tujuan keuntungan seperti 

perluasan ide, perluasan pengaruh, dan perubahan paradigma hingga perilaku pada 

pasarnya.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka peneliti 

membuat rumusan masalah dalam kajian ini adalah “Bagaimana Perencanaan 

Strategi Komunikasi Pemasaran yang dilakukan IDIAL (Ikatan Da’i Area 

Lokalisasi) menurut tinjauan teori komunikasi pemasaran terpadu?” 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi, mendeskripsi dan menganalisis 

rencana strategi komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan IDIAL (Ikatan 

Da’i Area Lokalisasi)  Surabaya pasca penutupan Dolly.  

E. Kegunaan Penelitian 

1. Segi Praktis. 

Penelitian ini dapat membantu menjelaskan proses implementasi strategi 

komunikasi pemasaran terpadu pada lembaga non profit seperti lembaga 

dakwah. Tentu hal ini dapat menjadi pelajaran bagi lembaga dakwah  untuk 

memperluas sasaran dakwah dan semakin membuat mad’u tertarik mengikuti 

kajian dakwah yang diselenggarakan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi 

lembaga dakwah yang memiliki orientasi penyadaran kepada pekerja seks 

komersial pasca penutupan area lokalisasi agar mereka tetap taat menjalankan 

ajaran agama dan melanjutkan hidup dengan pekerjaan yang halal.  

2. Segi Teoritis. 

Penelitian ini dapat terus dikembangkan hingga menjadi suatu rumusan 

baku implementasi strategi komunikasi pemasaran terpadu pada organisasi 

nirlaba, khususnya pada lembaga dakwah di Indonesia.  
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F. Kerangka Teoretik 

Sebuah lembaga atau badan usaha tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai 

sebagai bukti eksistensinya. Analisis dan pemilihan strategi membantu sebuah 

lembaga untuk membuat pilihan strategi yang paling baik dalam membantu 

perusahaan mencapai misi dan tujuannya. Visi, misi, Tujuan, Strategi, informasi  

evaluasi kinerja baik dari eksternal dan internal, memberikan landasan untuk 

menciptakan dan mengevaluasi sebuah keputusan strategi.
6
  

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, keputusan strategi hakikatnya adalah 

sebuah bentuk pemecahan masalah. Sebab keputusan strategi lahir dari 

pemahaman terhadap substansi masalah. Sehingga pengambilan keputusan dapat 

pula disebut sebagai pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah. 

Kemudian diikuti dengan proses mengumpulkan fakta-fakta terkait masalah. 

Kemudian lewat analisa yang matang akan didapatkan alternatif-alternatif untuk 

menyelesaikan masalah. Pada akhirnya keputusan strategi merupakan hasil dari 

perhitungan yang matang dan berupa pemilihan tindakan yang tepat untuk 

memecahkan masalah tersebut.
7
 

Dalam penelitian ini, keputusan strategi tersebut berupa keputusan strategi 

komunikasi pemasaran yang digunakan IDIAL pasca penutupan Dolly.  

Sedangkan komunikasi pemasaran terpadu merupakan suatu bentuk aktivitas 

pemasaran yang antara satu aktivitas dan aktivitas pemasaran lainnya saling 

                                                 
6
 Fred R. David, Manajemen Strategis Konsep Edisi 12 Buku 1, ( Jakarta: Salemba Empat, 2012), 

320. 
7
 Sondang P. Siagian, Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan, ( Jakarta: Haji Masagung, 

1990), 83. 
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terkait dan saling mendukung untuk mencapai tujuan pemasaran yang 

diharapkan.
8
  

Berikut merupakan bauran pemasaran yang dapat digunakan dalam pemasaran 

terintegrasi. Pertama, pemasaran langsung yang merupakan salah satu fungsi 

komunikasi pemasaran terpadu. Dimulai dari menyusun harapan-harapan dari 

konsumen terhadap produk maupun perusahaan, kemudian menyusun database 

pelanggan hingga merespon pelanggan dengan sebaik-baiknya sehingga harapan 

pasar terhadap produk maupun perusahaan dapat terpenuhi.  

Kedua, promosi penjualan. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk 

memotivasi pelanggan agar melakukan pembelian yang dipicu dengan adanya 

penawaran produk dalam jangka waktu terbatas. Sehingga motivasi membeli 

mereka akan tumbuh. 

Ketiga, hubungan masyarakat. pendekatan ini tidak hanya bertugas 

mengarahkan opini publik saja, tetapi juga bertugas mengelola corporate brand 

dan menjaga reputasi produk maupun perusahaan. 

Keempat, Penjualan personal, yakni komunikasi dua arah dimana seorang 

penjual menjelaskan sebuah produk kepada konsumen. Dalam penjualan personal, 

dilibatkan komunikasi yang sifatnya tatap muka dan kegiatannya berfokus pada 

pemecahan masalah dan penciptaan nilai bagi pelanggan. Oleh karena itu, seorang 

pemasar dituntut untuk mampu memahami pelanggan dengan baik. 

Kelima, Periklanan adalah semua bentuk penyajian dan promosi nonpersonal 

atas ide, barang, atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan tertentu.
9
 Sedangkan 

                                                 
8
 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa: Prinsip, Penerapan, Penelitian,( Yogyakarta: ANDI, 2014), 

233. 
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iklan adalah komunikasi yang dibayar oleh sponsor yang dikenal dengan 

menggunakan media massa untuk mempengaruhi khalayak.
10

 Periklanan 

didefinisikan sebagai setiap bentuk komunikasi non personal mengenai suatu 

organisasi, produk, servis atau ide yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui. 

Adapun maksud dibayar  pada definisi tersebut menunjukan fakta bahwa ruang 

atau waktu bagi suatu pesan iklan pada umumnya harus dibeli.  

Sederhananya, komunikasi pemasaran terpadu adalah sebuah usaha 

mengintegrasikan apapun yang dapat membantu sebuah perusahaan atau lembaga 

untuk mempromosikan kegiatan usahanya dan memposisikan produknya di mata 

pasar. Karena itulah semua aktivitas pemasaran dalam kacamata komunikasi 

pemasaran terpadu harus dilakukan secara terus menerus dan memiliki orientasi 

yang jelas. Strategi yang dilakukan adalah dengan menggabungkan berbagai 

teknik pemasaran dan mendorong pergerakan data, berdialog dengan tujuan 

tertentu bersama mereka agar tujuan pemasaran lebih cepat tercapai.
11

 

Pemikiran di atas dapat disederhanakan dalam bentuk kerangka berfikir 

sebagai berikut: 

                                                                                                                                      
9
 Agus Hermawan, Komunikasi Pemasaran, ( Jakarta: Erlangga, 2012), 72. 

10
 Terence A Shimp, Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam Periklanan dan Promosi Edisi 8, 

193. 
11

 Ul-rehman, Shakeel, M. Syed Ibrahim, “Integrated Marketing Communication and Promotion”, 

Researchers World- Journal of Arts, Science, and Commerce, Vol.-II, Issue- 4, Oktober, 2011. 
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Gambar 1.1 Skema Kerangka Berpikir Penelitian  

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian pertama dan kedua menjelaskan tentang kajian teori komunikasi 

pemasaran terpadu. Penelitian ketiga menjelaskan tentang perencanaan strategi 

komunikasi. Penelitian keempat dan kelima mengkaji tentang IDIAL (Ikatan Da’i 

Area Lokalisasi). Penelitian keenam mengkaji tentang fenomena komunikasi 

masyarakat eks lokalisasi Dolly. 

Pertama, Amy perins dan Margaret Algren, Towson University melakukan 

penelitian tentang penggunaan komunikasi pemasaran terpadu pada organisasi 

non-profit di Amerika. Penelitian dilakukan dengan metode survei online 

kuantitatif dibagikan kepada sampel acak profesional komunikasi di organisasi 

non-profit. Sebuah sampel acak dari 1.000 organisasi yang mengajukan formulir 

pajak IRS pada tahun 2005. Dari sampel itu didapatkan hasil bahwa sebagian 

besar organisasi yang berpartisipasi dalam survei (90%) menilai penting untuk 

Komunikasi Pemasaran Terpadu 
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membuat strategi membangun hubungan. Pentingnya strategi secara signifikan 

berkorelasi dengan pendapatan tahunan. Namun, tidak signifikan berkorelasi 

dengan usia organisasi atau jumlah karyawan penuh waktu. Taktik komunikasi 

keberhasilan pemasaran database, tatap muka komunikasi, dan mendengarkan 

secara signifikan berkorelasi dengan keberhasilan membangun dan 

mempertahankan hubungan dengan stakeholder.
12

  

Kedua, Kehinde Oladele Joseph, Covenant University melakukan penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui dampak dari komunikasi pemasaran terpadu 

pada patronase konsumen dari produk minuman Nigeria. Temuan menunjukkan 

bahwa responden menghargai manfaat dari penggunaan komunikasi pemasaran 

terpadu dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Manfaat tersebut 

berdasarkan temuan seperti penghematan biaya; pesan komunikasi pemasaran 

yang efektif dan efisien, hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan, 

patronase konsumen yang lebih baik.
13

 

Ketiga, Kathrine M. Decker, St. Bonaventure University, melakukan 

penelitian dengan metode kuantitatif melalui survei. Survei didistribusikan secara 

online untuk 176 warga Springville. Dari total jumlah responden, 71% adalah 

perempuan, 29% adalah laki-laki dan usia rata-rata adalah 39 tahun. Hasil dari 

rencana implementasi komunikasi pemasaran terpadu yang dibuat adalah 

melakukan pengembangan identitas bagi organisasi sebagai entitas yang terpisah 

dari Fellowship Ministries hills. Pelaksanaan rencana komunikasi pemasaran 

                                                 
12

 Amy Perkins; Margaret Algren; Kristen Campbell Eichhorn, “ The Use of Integrated Marketing 

Communications by U.S. Non-profit Organizations”, State University of New York at Oswego, ( 

t.t, t.th.), 1-16. 
13

 Kehinde Oladele Joseph, “ Integrated Marketing Communications and consumers patronage of 

Nigerian beverage products”, ( Tesis- Covenant University), lihat abstrak. 
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terpadu ini pada 2011 akan menghasilkan peningkatan jangkauan dan dampak 

layanan melalui peningkatan dukungan dari organisasi melalui bantuan relawan 

dan juga konsistensi penyampaian brand image.
14

 

Keempat, Sunarto pada tahun 2012 melakukan penelitian tentang 

Pendekatan Dakwah Kiai Mohammad Khoiron Syuaeb di Lokalisasi Surabaya. 

Penelitian ini juga menganalisis tentang faktor apa saja yang mendukung dan 

menghambat pelaksanaan dakwah yang dilakukan oleh Kiai Mohammad Khoiron 

Syu’aeb di Lokalisasi Kota Surabaya.
15

 

Kelima, Aswadi dkk, UIN Sunan Ampel Surabaya, melakukan penelitian 

dengan tujuan mendeskripsikan peran IDIAL (Ikatan Da’i Area Lokalisasi) dalam 

pendampingan wanita rawan sosial ekonomi pasca penutupan lokalisasi Dupak 

Bangun Sari dan mendeskripsikan respn masyarakat terhadap peran IDIAL MUI 

Jawa Timur dalam proses pendampingan tersebut.
16

 

Keenam, Agoes Moh. Moefad, UIN Sunan Ampel Surabaya, melakukan 

penelitian dengan tujuan menggambarkan fenomena komunikasi masyarakat eks 

lokalisasi Dolly Surabaya sebagai pengalaman dari kesadaran diri atas aktifitas 

kesehariannya. Masyarakat eks lokalisasi secara sadar menghasilkan pengalaman 

                                                 
14

 Kathrine M. Decker, “ Integrated Marketing Communications Plan: Trading Post Community 

Care center”, ( Jurnal – St. Bonaventure University), 3-21. 
15

 Sunarto AS, Kiai Prostitusi: Pendekatan Dakwah KH.Muhammad Khoiron Syu’aib di 

Lokalisasi Kota Surabaya, ( Surabaya: IDIAL – MUI – Ikatan Da’i Area Lokalisasi – Majelis 

Ulama Indonesia – Provinsi Jawa Timur,2012), 38. 
16

 Aswadi dkk, Peran Ikatan Da’i Area Lokalisasi Majlis Ulama Indonesia ( IDEAL MUI) 

Provinsi Jawa Timur dalam Pendampingan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Pasca Penutupan 

Lokalisasi Dupak Bangun Sari Surabaya, ( Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014),8.  
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yang kemudian pengalaman itu dikonstruksi menjadi tindakan yang bermakna 

dalam kehidupan sosialnya
17 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan 

pada lembaga non profit,yaitu Ikatan Da’i Area Lokalisasi. Penelitian sebelumnya 

belum ada yang membahas tentang perencanaan strategi komunikasi dari tinjauan 

teori komunikasi pemasaran terpadu pada lembaga IDIAL. Di sinilah letak 

kemenarikan penelitian ini bagi peneliti. Sebab belum banyak yang 

mengembangkan penerapan komunikasi pemasaran terpadu pada lembaga non 

profit seperti lembaga dakwah. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan 

penelitian ini.  

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang 

menurut Sugiyono diartikan sebagai metode artistik, karena proses 

penelitian ini lebih bersifat seni ( kurang terpola). Beliau juga menyebut 

metode penelitian kualitatif sebagai metode interpretive karena data yang 

dihasilkan lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang 

ditemukan di lapangan.
18

 

2. Jenis Data yang Diperlukan dan Sumber Data Penelitian 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis, yaitu: 

a. Data primer, data yang berhubungan dengan fokus penelitian ini 

seperti rencana pemasaran langsung, rencana promosi penjualan, 

                                                 
17

 Agoes Moh. Moefad, Komunikasi Masyarakat Eks Lokalisasi Pasca Penutupan Dolly, Jurnal 

Komunikasi Islam, Vol. 05, No. 01 (2015). 
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), 8. 
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rencana hubungan masyarakat, rencana penjualan personal, rencana 

periklanan yang dilakukan IDIAL pasca penutupan Dolly. Data primer 

ini didapatkan dari informan yang dipilih karena dinilai mengetahui 

tentang rencana strategi komunikasi pemasaran IDIAL, seperti ketua 

Ikatan Da’i Area Lokalisasi, promotor kegiatan dakwah IDIAL, 

Koordinator da’i lokalisasi Dolly. 

b. Data sekunder, data yang berhubungan dengan penelitian yang diambil 

dari referensi, hasil penelitian sebelumnya, standard operasional 

prosedur dakwah IDIAL, dan sumber lain yang relevan.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 

wawancara mendalam kepada subjek penelitian, dan menganalisa 

dokumen IDIAL terkait dengan proses pembuatan strategi komunikasi 

pemasaran yang dilakukan. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif analisis. Data terkait perencanaan pemasaran 

langsung, perencanaan promosi penjualan dan perencanaan hubungan 

masyarakat yang dilakukan IDIAL (Ikatan Da’i Area Lokalisasi) akan 

dirangkum, kemudian disajikan dan dianalisa secara mendalam 

menggunakan teori perencanaan strategi komunikasi pemasara terpadu. 

Mulai dari menganalisa sasaran/ audiens, tujuan komunikasi pemasaran 

yang dibuat, merancang isi pesan,  memilih saluran komunikasi, menyusun 
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anggaran komunikasi, menentukan bauran komunikasi pemasaran 

terintegrasi sehingga menghasilkan kesimpulan perencanaan strategi 

komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan IDIAL (Ikatan Da’i Area 

Lokalisasi) pasca penutupan Dolly.  

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika yang digunakan pada penelitian yang bertemakan 

Komunikasi Pemasaran Terpadu Studi Eksplorasi Perencanaan Komunikasi 

pada IDIAL (Ikatan Da’i Area Lokalisasi) ini terdiri dari lima bab, yakni :  

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari  latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan  masalah, rumusan masalah, tujuan  penelitian,  

kegunaan penelitian,  kerangka teoritik, penelitian  terdahulu,  metode 

penelitian, dan  sistematika pembahasan.   

Bab II Perencanaan Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu,  akan  

membahas  lebih  dalam  tentang teori perencanaan strategi dan teori 

komunikasi pemasaran terpadu yang nantinya akan dijadikan alat untuk 

menganalisa komunikasi pemasaran yang dilakukan IDIAL pasca penutupan 

Dolly. 

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, akan membahas lebih 

dalam tentang lokasi penelitian dan profil IDIAL ( Ikatan Da’i Area 

Lokalisasi). 

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, pada  bab  ini  peneliti  akan 

menjabarkan data terkait perencanaan pemasaran langsung, perencanaan 

promosi penjualan dan perencanaan hubungan masyarakat yang dilakukan 
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IDIAL. Kemudian peneliti akan menganalisa data yang didapat dengan teori 

perencanaan strategi komunikasi pemasaran terpadu. 

Bab V Simpulan dan saran, bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan 

tesis yang memuat kesimpulan dan saran. 


