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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Subjek Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis kualitatif 

deskriptif. Penggunaan jenis penelitian kualitatif deksripitif ini bertujuan untuk 

memberikan pemahaman kepada peneliti terhadap apa yang terjadi di lingkungan. 

Berdasarkan Sugiyono (2015:8) “Penelitian Kualitatif sering disebut metode 

penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah 

(natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi; karena pada awalnya 

metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; 

disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya 

bersifat kualitatif.” Penentuan subjek dalam penelitian ini ditentukan 

menggunakan metode non-probability sampling, yakni sampel purposif 

(purposive sampling), yang ketika penentuan sampel lebih diutamakan tujuan 

penelitan dalam pemilihan sampel. Sampel yang akan diambil peneliti adalah 

sebanyak lima sampel, yang di antaranya dua konsumen Crecotta yang 

melakukan pembelian lebih dari tiga kali untuk mengetahui persepsi konsumen 

terhadap produk Crecotta dan faktor apa yang membentuk persepsi mereka 

terhadap produk Crecotta, satu orang pakar sehingga peneliti bisa memperoleh 

informasi mengenai cara mengedukasi pasar untuk mengubah suatu persepsi dan 

dua perusahaan dessert sejenis untuk mengetahui cara perusahaan membentuk 

persepsi konsumen perusahaan agar sesuai dengan persepsi yang diinginkan 

perusahaan. 
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Tabel 3.1 Profil Responden 

No Status Kriteria Informan 

1 Konsumen - Telah melakukan 

pembelian lebih 

dari tiga kali 

- Pernah 

memberikan 

umpan balik 

Steven Chandra 

2 Konsumen Putu Dyah 

Pradnyaswari 

3 Pakar - Bergelut dalam 

bidang marketing 

maupun branding 

David Pranata 

4 Pesaing - Sudah membuka 

usaha lebih dari 

satu tahun 

- Usaha yang 

dilakukan berjalan 

yaitu memiliki 

tempat bisnis atau 

biasa mengikuti 

pameran 

- Jika memiliki 

sosial media, 

memiliki follower 

yang banyak 

Heather Panna & Co. 

5 Pesaing Coppu Pannacotta 

Sumber: Data diolah 

 3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

memperoleh informasi adalah wawancara.  Metode wawancara yang digunakan 

adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap para 

konsumen guna mengetahui cara yang tepat untuk membentuk persepsi sehingga 

tidak keliru terhadap dan wawancara dilakukan kepada pesaing untuk mengetahui 

cara dari perusahaan pesaing membentuk persepsi konsumen sesuai dengan 

persepsi yang diinginkan oleh perusahaan. Peneliti juga mewawancarai pakar 

untuk mengetahui cara yang tepat untuk membentuk persepsi konsumen sebagai 

dasar pengambilan keputusan pembelian. 
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3.3  Validitas dan Reliabilitas 

 Pengujian Validitas dan Reliabilitas dan penelitian ini menggunakan 

metode triangulasi. Alasan peneliti memilih metode triangulasi dalam menguji 

validitas karena untuk mengetahui apakah informasi yang diterima saat interview 

(wawancara) valid atau menjawab permasalahan persepsi konsumen pada produk 

Crecotta. Metode triangulasi yang dipilih peneliti dari sekian banyak metode 

adalah triangulasi sumber. Peneliti memilih metode ini karena dengan 

menggunakan triangulasi sumber maka informasi yang diperoleh akan lebih teruji 

validitasnya, karena dengan menggunakan triangulasi sumber maka peneliti akan 

melakukan wawancara tidak hanya kepada satu responden melainkan kepada 

sumber atau responden yang berbeda-berbeda sehingga dengan begitu informasi 

yang diterima peneliti dapat bervariasi membandingkan pernyataan dari setiap 

responden dan melakukan pengecekan terhadap kevalidan data yang diperoleh.  

 Penelitian ini dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan dengan 

melakukan pengujian reliabilitas. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan perekam suara, ketika mewawancarai para responden dan juga foto 

bersama dengan para responden yang diwawancarai. 

3.4 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan peneliti terdiri dari tiga tahap, yaitu : 

1. Reduksi data 

Reduksi data dilakukan dengan tujuan untuk menyeleksi data yang telah 

dikumpulkan dari lapangan sehingga sesuai dengan data yang dibutuhkan. 

Reduksi data dilakukan dengan merangkum persepsi konsumen saat ini 

terhadap produk Crecotta. Pada penelitian yang dilakukan responden akan 
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memberikan informasi secara tidak langsung dengan kata lain responden 

dapat memberikan jawaban yang bervariasi dari pertanyaan yang diberikan 

peneliti. Peneliti akan merekam pertanyaan yang diberikan responden, lalu 

peneliti akan menuliskan transcript sesuai dengan rekaman yang ada 

setelah itu dari transcript tersebut peneliti hanya akan memilih informasi 

yang diperlukan yang berkaitan dengan penelitian (mereduksi) dan yang 

terakhir peneliti akan mendengar kembali rekaman tersebut untuk 

mengonfirmasi hasil reduksi. 

2.  Penyajian data 

Penyajian data akan diuraikan berdasarkan dari jenis-jenis Marketing 

Communication Mix. 

1. Sales Promotion 

Sales promotion is a variety of short-term incentives to encourage trial or  

purchase of a product or service including customer promotions,trade  

promotions, and business and sales force promotions. Teori tersebut 

berarti sesuatu aktifitas atau materi yang memberikan konsumen dorongan 

untuk membeli suatu produk. 

2. Events and Experiences 

Events and experiences is Company-sponsored activities and programs  

designed to create daily or special brand-related interactions with 

customers, including sports, arts, entertainment, and cause events as well 

as less formal activities. Berdasarkan teori di atas dapat dikatakan bahwa 

Events and experiences adalah acara yang disponsori dan diselanggarakan 

oleh perusahaan untuk membuat interaksi merk terkait dengan konsumen  
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3. Direct Marketing 

Direct marketing  use of mail, telephone, fax, e-mail, or Internet to  

communicate directly with or solicit response or dialogue from specific  

customers and prospects. Teori itu berarti komunikasi yang bersifat 

langsung dengan konsumen prospek. 

4. Word-of-mouth marketing 

Word-of-mouth marketing is people-to-people oral, written, or electronic  

communications that relate to the merits or experiences of purchasing or  

using products or services. 

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi 

Peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dengan menjabarkan 

mediasi yang dipilih oleh narasumber saat membentuk persepsi konsumen 

terhadap produk Crecotta berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh 

dari lima responden yang merupakan dua konsumen Crecotta, satu pakar 

dan dua perusahaan sejenis yaitu Heather Panna & Co. dan LAREIA 

Cake. 

3.5 Indikator 

 Pada penelitian ini permasalahan yang terdapat pada Crecotta adalah 

persepsi konsumen yang keliru terhadap produk Crecotta. Indikator keberhasilan 

metode yang digunakan pada penelitian ini yakni, peneliti mengetahui cara yang 

tepat untuk membentuk persepsi konsumen terhadap suatu produk. 

 


