
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Menurut Moleong (Herdiansyah 2012:9) penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang 

dialami oleh subjek penelitian dan mengutamakan proses komunikasi antara 

peneliti dengan subjek penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif peneliti berharap bisa mendapatkan data yang dapat menjelaskan peran 

harga, promosi penjualan dan kualitas layanan terhadap minat beli ulang 

konsumen perusahaan Untung Selalu. 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian yang akan dipilih oleh peneliti terbagi menjadi 3 kategori, 

yaitu pakar atau ahli, pemilik toko bahan bangunan dan konsumen dari 

perusahaan Untung Selalu. 

Tabel 3.1 Data Narasumber dan Kriteria Narasumber 

Narasumber Kriteria Narasumber 

1. Pakar atau ahli Seorang pakar atau ahli yang mendalami bidang 

strategi pemasaran selama lebih dari 3 tahun dan 

mempunyai pengalaman dalam strategi pemasaran 

dan masih menekuni bidang tersebut. 

2. Perusahaan sejenis Pemilik dari perusahaan produsen bahan 

bangunan yang berada di Surabaya. Perusahaan 

yang sudah berdiri lebih dari 3 tahun dan 

mempunyai tanggapan masyarakat yang baik. 



3. Konsumen Konsumen dari perusahaan Untung Selalu yang 

sudah membeli atau menggunakan produk 

Ramayana selama lebih dari 2 kali dan 

mempunyai kesan positif terhadap produk 

Ramayana. 

Sumber : Data yang diolah 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode wawancara. Menurut Sugiyono (2013:331) wawancara merupakan 

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

sehingga dapat dikontruksikan makna dalam sutatu topik tertentu. Wawancara 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara semi terstruktur 

dimana pihak peneliti telah menentukan pedoman wawancara dan telah 

menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, namun 

bila memungkinkan akan diajukan pertanyaan – pertanyaan tambahan untuk 

menggali lebih dalam data yang diberikan oleh narasumber.  

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan trianggulasi sumber. Trianggulasi sumber digunakan untuk melihat 

apakah ada kesamaan jawaban dari jawaban beberapa narasumber. Kesamaan – 

kesamaan yang ada dalam jawaban dari beberapa narasumber tersebut 

membuktikan bahwa data yang diberikan oleh narasumber mempunyai potensi 

yang lebih besar untuk menjadi data yang benar. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.1 Trianggulasi Sumber 

 

Dari ketiga kategori narasumber diatas, peneliti akan mencoba untuk 

menemukan kesamaan dari jawaban yang diberikan oleh ketiga narasumber 

tersebut untuk mencari data yang benar untuk dijadikan kesimpulan terhadap 

peran harga, promosi penjualan dan kualitas layanan terhadap minat beli ulang 

yang tepat untuk diterapkan kepada perusahaan Untung Selalu. 

3.5 Metode Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 

menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman yang dibagi menjadi 

tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

1. Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan untuk menyaring data – data yang telah 

dikumpulkan sebelumnya dan mencari hal-hal pokok yang terdapat dalam hasil 

tersebut atau disebut coding.  

2. Penyajian Data 

Data yang akan disajikan dapat berupa tulisan paragraf, tabel, grafik 

maupun bagan. Variasi dari penyajian data ini bertujuan untuk membuat pembaca 
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lebih tertarik untuk membaca dan lebih mudah dalam memahami inti dari hal 

yang ingin disampaikan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Tahap akhir dari analisis data ini adalah penarikan kesimpulan. Penarikan 

kesimpulan dilakukan untuk memberikan hasil bagi peneliti untuk dijadikan 

sebagai kesimpulan dari data yang sudah diolah sebelumnya. 

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pemilihan informan yang sesuai dengan kriteria subjek penelitian. 

2. Membuat janji dengan informan untuk melakukan wawancara. 

3. Pelaksanaan wawancara dengan  informan untuk mendapatkan data. 

4. Dokumentasi proses wawancara dengan menggunakan alat perekam dan 

foto. 

5. Reduksi data yang didapat dari hasil wawancara. 

6. Penyajian data dari hasil reduksi data. 

7. Membuat kesimpulan dari hasil penyajian data. 

 


