
BAB III  

METODE PENELITIAN 

1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian 

kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah 

dengan melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap 

narasumber yang telah dipilih dan berinteraksi dengan sumber data 

(Sugiyono 2015:6). Data yang ada berasal dari naskah wawancara 

(ucapan dan tindakan responden), foto dan catatan lapangan (Sugiyono 

2015:11). 

3.2 Subjek dan Objek Penelitian 

Pengertian subjek dalam konsep penelitian menurut Moleong 

(2012:132) adalah orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. 

Penentuan informan penelitian menggunakan purposive sampling, yaitu 

teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 

2015:176). Sampel yang dipilih diharapkan dapat memberikan informasi 

yang lengkap kepada peneliti. 

Penelitian ini menggunakan lima narasumber yang telah dipilih yaitu 

CEO (Chief Excecutive Officer) dari Sketch! sebanyak satu orang, satu 

orang ahli pemasaran, satu pelanggan yang pernah menggunakan jasa 



Sketch!, satu orang calon pelanggan yang belum pernah menggunakan 

jasa Sketch!, dan satu orang kompetitor dari perusahaan serupa . 

Narasumber dari CEO Sketch! dipilih karena narasumber ini yang paling 

mengerti tentang bisnis Sketch! dan proses promosinya, ahli pemasaran 

dipilih karena dapat menjelaskan secara teori maupun praktek mengenai 

bauran promosi, pelanggan yang pernah menggunakan jasa Sketch! dipilih 

untuk memberikan masukan maupun keluhan dalam segi pelanggan, calon 

pelanggan yang belum pernah menggunakan jasa Sketch! dipilih agar 

dapat memberikan pandangan tentang promosi agar dapat menjangkau 

pelanggan, sementara kompetitor dari perusahaan serupa dipilih agar 

dapat memberikan masukan dan membagikan pengalaman mengenai 

promosi yang telah dilakukan selama ini. Kualifikasi dari narasumber 

yang dipilih adalah : 

Tabel 3.1 Kualifikasi Narasumber 

Narasumber Kualifikasi Narasumber 

CEO Sketch! Pernah memimpin di perusahaan Sketch! dan 

mengetahui kegiatan pemasaran perusahaan 

Ahli pemasaran Praktisi atau dosen yang memahami dan mendalami 

mengenai pemasaran terutama bauran promosi 

Pelanggan Sketch!  Orang yang pernah menggunakan jasa pembuatan kaos 

di perusahaan Sketch! 

Calon pelanggan Sketch!  Orang yang belum pernah menggunakan jasa 

pembuatan kaos di perusahaan Sektch!. 

Kompetitor dari perusahaan serupa Pelaku bisnis di bidang jasa pembuatan kaos yang 

sudah berdiri minimal 3 tahun dan memiliki outlet atau 

toko minimal 1.  

Sumber : Data Diolah 



3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara atau interview 

(Sugiyono 2015:265). Jenis wawancara yang dipilih adalah wawancara 

semi terstruktur (termasuk dalam in-depth interview) yang bertujuan 

untuk menemukan permasalahan lebih terbuka dan pihak yang diajak 

wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya (Sugiyono 2015:267). Alat-

alat wawancara yang digunakan adalah buku catatan, alat perekam suara, 

dan kamera. Pertanyaan yang akan diajukan berada pada kisaran 

pembahasan bauran promosi dan penerapan pada bisnis. Data didapat 

dengan melakukan wawancara dengan 5 narasumber yang sudah dipilih 

oleh peneliti berdasarkan peran masing-masing narasumber yang hasil 

wawancaranya diharapkan dapat membantu perancangan promosi untuk 

perusahaan Sketch!.   

Tabel 3.2 Profil Informan 

No Nama Informan Peran Tanggal 

Wawancara 

Coding 

1. Sonata Christian  Ahli Pemasaran 18 Oktober 2016 SC 

2. Dewi Yuliana Konsumen 30 Oktober 2016 DY 

3. James Stephanus CEO Sketch! 20 Oktober 2016 JS 

4. Olivia Cendrawati Belum pernah 

menggunakan jasa Sketch! 

18 Oktober 2016 OC 

5. Eka Agustina Owner Tee-Factory / 

competitor 

21 Oktober 2016 EA 

 Sumber : Data Diolah 



3.4 Validitas dan Reliabilitas  

Triangulasi digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas data. 

Menurut Sugiyono (2015:275) “triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada”.  Menurut Sugiyono 

(2015:275-278) ada tiga macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, 

teknik dan waktu. Pada penelitian ini akan dilakukan dengan 

menggunakan triangulasi sumber yang berarti mendapatkan data dari 

sumber yang berbeda namun dengan teknik yang sama. Tujuan dari 

triangulasi bukan untuk mencari kebenaran namun lebih kepada 

peningkatan pemahaman tentang apa yang telah diperoleh. Triangulasi 

juga dapat menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan data 

dari berbagai sumber. 

3.5 Metode Analisis Data 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data 

adalah :  

1. Menentukan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

2. Mencari penelitian terdahulu, buku, jurnal dan data pada internet yang 

mendukung penelitian. 

3. Menentukan narasumber yang diwawancarai (CEO Sketch!, ahli 

bauran promosi, customer Sketch!, orang yang belum pernah 

mengetahui atau menggunakan jasa Sketch! dan competitor dari 

perusahaan serupa) untuk mendapatkan data yang diperlukan. 



4. Membuat daftar pertanyaan yang digunakan dalam mencari data 

kepada narasumber. 

5. Mewawancarai narasumber secara mendalam. 

6. Mengumpulkan data dan dokumentasi dari hasil wawancara dengan 

narasumber. 

7. Melakukan transkrip wawancara. 

8. Melakukan reduksi wawancara dan membuat tabel triangulasi sumber. 

9. Menganalisis data dengan menggunakan teori bauran promosi. 

10. Merancang kegiatan promosi untuk perusahaan Sketch! dengan 

menggunakan bauran promosi berdasarkan hasil wawancara. 

11. Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis dan memberikan 

saran. 

 


