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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

eksploratif. Sukmadinata (2015:60) mendefinisikan penelitian kualitatif 

sebagai  

“suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang secara individual maupun kelompok”.  

 

Penelitian eksploratif menurut Bungin (2013:28) adalah  

“penelitian terhadap permasalahan yang belum pernah dijejaki, belum pernah 

diteliti orang lain sehingga walaupun dalam “kegelapan” peneliti eksplorasi 

tetap berusaha menemukan permasalahan yang sedang atau akan di teliti 

tersebut”.  

Penelitian ini meneliti topik yang masih jarang dibahas sehingga sulit untuk 

memprediksi apa yang akan ditemukan di lapangan, oleh karena itu penelitian 

ini dilakukan dengan cara kualitatif eksploratif. 

3.2 Subjek dan Obyek Penelitian 

Subjek utama dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor apa saja 

yang perlu diperhatikan dalam membangun brand dalam konteks UMKM. 

Bungin (2013:101) mengartikan populasi sebagai  

“keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, 

hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan 

sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian”.  

 

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan 

objek penelitian. Menurut Sugiyono (2015: 85) pusposive sampling adalah 
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“teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Yang menjadi objek 

dalam penelitian ini adalah usaha kerajinan kulit di Kota Surabaya yang telah 

minimal menjalani usahanya selama dua tahun dan masuk dalam kriteria aktif 

dalam melakukan kegiatan memperkenalkan brand minimal dua kali dalam 

sebulan. Kegiatan ini bisa berupa keikutsertaan dalam pameran dan keaktifan 

di Instagram. Narasumber juga harus memiliki showroom untuk memajang 

produk, showroom ini juga harus merupakan milik pribadi perusahaan. 

Perusahaan yang menjadi narasumber juga harus memiliki struktur organisasi 

yang membagi peran dalam organisasi. Dari masing-masing usaha ini akan 

diwawancarai satu orang owner/founder dan satu orang manajer pemasaran 

atau yang memiliki tanggung jawab terhadap aktivitas branding perusahaan. 

Narasumber lain dalam penelitian ini adalah seorang ahli brand yang mampu 

memberikan perpektif yang berbeda dari segi profesional dan sebagai validasi 

dari data yang diperoleh. 

Tabel 3 . 1 Daftar narasumber 

Sumber: Data diolah 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan data di penelitian ini peneliti menggunakan 

wawancara, observasi dan studi dokumenter.  

Nama Usaha Narasumber 

Revolt Industry Owner/founder dan manajer 

Verne Indonesia Owner/founder dan manajer 

Metta Padmalia, S.Si., M.M., CPM (Asia) Ahli brand 
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a. Wawancara 

Bungin (2013:133) menjelaskan wawancara sebagai  

“proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau 

orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman 

(guide) wawancara”. 

 

b. Observasi  

“Adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung” 

(Sukmadinata, 2011:220). 

c. Dokumenter 

Metode dokumenter adalah “metode yang digunakan untuk menelusuri 

data secara historis” (Bungin, 2013:153). Sukmadinata (2011:221) 

menjelaskan studi dokumenter sebagai “suatu teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, gambar maupun elektronik”.  

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

Validitas merupakan “derajad ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti” (Sugiyono, 

2015:267). Reliabilitas menurut Sugiyono (2015:267) adalah  

“berkenaan dengan derajad konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam 

pandangan positivistik (kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel apabila dua 

atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama, atau 

sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak 

berbeda”.  
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Dalam penelitian ini juga digunakan triangulasi sumber yaitu dari wawancara, 

observasi, dan dokumenter. Sugiyono (2013:83, dalam Sugiarto 2015:88) 

mengartikan triangulasi sebagai  

“teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber daya yang telah ada. Jika peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan triangulasi, sebenarnya peneliti mengumpulkan data 

sekaligus menguji kredibilitas data tersebut”. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan 

Huberman. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:246) mengatakan 

bahwa  

‘analisa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus, sehingga menghasilkan data yang jenuh. 

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

conclusion drawing/verification’.  

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Sugiyono (2015:247) mengatakan bahwa  

“mereduksi data berarrti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan ada 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”.  

2. Data Display (Penyajian Data) 

Menurut Sugiyono (2015:249/0 penyajian data dilakukan dengan cara 

”Setelah data direduksi maka akan disajikan dalam bentuk teks yang 

bersifat naratif yang akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami”.  
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Dalam hal ini data akan disajikan dalam bentuk narasi wawancara yang 

telah melalui proses koding pada tahap sebelumnya. 

3. Conclusion Drawing/verification 

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dari penelitian, 

Sugiyono (2015:252-253) mengatakan bahwa  

“kesimpulan akhir bisa berbeda dari kesimpulan awal karena hanya 

bersifat sementara. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini 

diharapkan merupakan suatu temuan baru yang dapat memberikan 

penjelasan pada area yang sebelumnya belum dilakukan penelitian 

(Sugiyono, 2015:252-253)”. 

  


