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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, 

variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa 

adanya serta memperoleh gambaran yang rasional dan lebih mendalam (Suprapto, 

2013, p. 36). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk 

memberikan gambaran bagaimana analisis penilaian dan perbaikan kegiatan promosi 

produk De Rucci sehingga kedepannya dapat menjalankan kegiatan promosi yang 

sesuai. 

3.2 Subjek Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan yang dinginkan oleh perusahaan 

dengan menggunakan purposive sampling.  Tujuan menggunakan purposive 

sampling, yaitu untuk mendapatkan  sampel  sumber data dengan pertimbangan 

tertentu, maka dari itu narasumber dalam penelitian ini disesuaikan dengan kriteria 

(Sugiyono, 2015, p. 144). Data penelitian ini diperoleh langsung dari informan di 

lapangan, yaitu melalui wawancara. Sumber data dari penelitian ini adalah hasil 

wawancara dengan konsumen B2B De Rucci, ahli bidang marketing, dan perusahaan 

sejenis.  
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Tabel  3. 1 Kriteria Subjek Penelitian 

No. Subjek Penelitian Kriteria Tujuan 

1. Konsumen B2B 

De Rucci: 

- Made Daji 

- Anya 

Mandalika 

 Sudah pernah 

membeli produk De 

Rucci minimal satu 

kali. 

 Berdomisili di Jawa 

Timur 

 Sebagai owner toko 

Untuk mengetahui respon 

konsumen terhadap 

promosi yang sudah 

dilakukan karena 

konsumen adalah orang 

yang secara langsung 

merasakan promosi yang 

dilakukan De Rucci. 

2. Pakar Marketing: 

- Metta 

Padmalia 

- Tjatur 

Ermitajani 

 

 Berpengalaman di 

bidang marketing 

 minimal tiga tahun. 

 Berdomisili di 

Surabaya. 

 Memiliki sertifikasi 

di bidang marketing 

Untuk mengetahui 

promosi yang baik dan 

sesuai untuk perusahaan 

De Rucci berdasarkan 

sudut pandang seorang 

pakar. 

3. Perusahaan 

sejenis: 

- Hari Sutanto 

- Efrin 

 Berdomisili di 

Surabaya 

 Sudah berdiri 

minimal 5 tahun. 

Untuk mengetahui 

kegiatan promosi apa 

saja yang sesuai dan 

berjalan efektif yang 

dapat memberikan hasil 

yang optimal yang 

dilakukan oleh 

perusahaan yang menjual 

springbed. 
 Sumber: Data diolah, 2017 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara (Bungin, 2013, p. 133). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan metode wawancara semi-terstruktur. Tujuan dari wawancara semi-

terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana 

pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya (Sugiyono, 2013, p. 

318).  
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3.4 Uji Keabsahan Data 

 1. Uji Validitas 

Uji keabsahan data menggunakan uji validitas (Sugiyono, 2013, p. 361). 

Uji validitas pada penelitian ini adalah menggunakan uji kredibilitas dengan 

pendekatan triangulasi sumber. Pengujian triangulasi sumber dilakukan dengan 

tujuan mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber untuk menguji 

kredibiltas data (Sugiyono, 2013, p. 370). Pada penelitian ini sumber data yang 

digunakan berdasarkan kriteria dideskripsikan pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Triangulasi data 

Sumber: Data diolah, 2017 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji keabsahan data menggunakan uji reliabilitas (Sugiyono, 2013, p. 

362). Uji reliabilitas dilakukan melalui audit yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap keseluruhan proses penelitian, dengan cara melihat konsistensi dan 

stabilitas data yang ditemukan selama proses pengumpulan data dilakukan 

Konsumen B2B De Rucci 

Perusahaan sejenis 

Pakar marketing 
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(Sugiyono, 2013, p. 374). Auditor dalam penelitian ini adalah dosen 

pembimbing peneliti. 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Miles 

dan Huberman. Menurut Sugiyono (2015, p. 369) metode analisis data tersebut 

memiliki tiga langkah, yaitu: 

1. Reduksi data, yaitu mencatat, merangkum hal-hal pokok, memfokuskan pada 

hal-hal penting memilih pola dan tema. 

2. Penyajian data berupa uraian singkat, bagan, antar kategori, flowchart, dan 

sejenisnya. 

3. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data. 

Tahapan yang dilakukan untuk melakukan analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi urgensi permasalahan yang dialami oleh perusahaan. 

2. Mengumpulkan teori dan jurnal terdahulu mengenai topik yang akan dibahas.  

3. Menentukan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

4. Mencari dan menyeleksi orang yang akan dijadikan narasumber agar menjadi 

informan yang tepat untuk penelitian ini. 

5. Menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber yang 

selanjutnya akan diolah menjadi sumber data. 

6. Membuat janji dengan narasumber untuk melakukan wawancara. 
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7. Melaksanakan kegiatan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan 

informasi dan data-data yang diperlukan. 

8. Mereduksi data-data yang telah didapat saat melakukan wawancara dengan 

narasumber. 

9. Melakukan pengolahan data hasil wawancara sesuai dengan pendapat 

narasumber mengenai kegiatan promosi De Rucci. 

10. Menarik kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 

narasumber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


