
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam proses 

penelitiannya. Menurut Bungin (2013:71) dalam menyusun instrumen penelitian kualitatif 

tidak jauh berbeda dengan penelitian kuantitatif. Artinya kedua jenis penelitian ini sama-

sama mempersoalkan reliabilitas, validitas, alat ukur, dan pengukuran. Namun pada 

penelitian kualitatif instrumen satu-satunya adalah peneliti itu sendiri. Hal ini yang 

membedakan dengan instrumen kuantitatif yang terdiri dari rumusan-rumusan pertanyaan, 

angket, formulir dan sebagainya. 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Lefluffy Dessert, penelitian ini mempunyai tujuan membantu 

perusahaan Lefluffy Dessert dalam menginovasikan produk dasarnya melalui strategi blue 

ocean dengan berbagai masukan dari sumber data. Populasi pada penelitian ini kurang lebih 

60 orang berdasarkan jumlah followers di instagram yang pernah membeli produk LeFluffy 

sebanyak 5 kali, jumlah sampel yang diambil adalah sejumlah 5 orang. Dalam penelitian ini 

akan ada beberapa sumber data untuk di dapatkan informasi, informasi tersebut akan 

didapatkan melalui wawancara dari pelanggan dari Lefluffy Dessert. Pelanggan tersebut 

harus memiliki beberapa kriteria agar memenuhi persyaratan sebagai sumber data, yaitu: 

1. Telah menjadi follower instagram dari LeFluffy Dessert 



2. Pernah membeli kombinasi produk Lefluffy Dessert (puding dan minuman) lebih dari 5 

kali 

3.Berusia 18-25 Tahun 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Observasi 

Menurut Bungin (2013:142) observasi adalah kemampuan seseorang untuk 

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan 

panca indra lainnya. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui produk 

pesaing dari LeFluffy Dessert yang akan dijadikan sebagai tambahan informasi data 

mengenai spesifikasi produk tersebut. 

3.3.2 Wawancara 

Menurut Bungin (2015:133) metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan responden atau orang yang diwawancarai.  wawancara sendiri terbagi menjadi 

beberapa jenis yaitu; wawancara sistematik, terarah, dan mendalam. Pada penelitian ini 

penulis akan menggunakan wawancara sistematik dimana pada jenis ini pewawancara  

mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden. 

Wawancara dapat menggunakan beberapa alat bantu atau perlengkapan wawancara 

seperti tape recorder, pena, pensil, buku catatan, daftar pertanyaan dan beberapa alat yang 

menunjang proses wawancara.  



3.4 Validitas dan Reliabilitas 

Validitas dan reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode member check, 

menurut Sugiyono (2015:375) member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh 

data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jika data yang 

ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti data tersebut valid, tetapi jika tidak disepakati 

maka peneliti perlu berdiskusi ulang dengan pemberi data. Setelah disepakati pemberi data 

diminta untuk menandatangani, supaya lebih otentik, selain itu juga sebagai bukti bahwa 

peneliti telah melakukan member check. 

3.5 Metode Analisis Data 

Tahapan analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data  

Data dikumpulkan saat sebelum penelitian, penelitian berlangsung, dan sesudah 

penelitian. Pada tahap ini melibatkan transkripsi wawancara, hasil observasi, mengetik data 

lapangan, memilah data, dan menyusun data sebagai persiapan untuk dianalisis .    

2.Reduksi Data  

 Tahap ini dilakukan perangkuman, memilih hal-hal yang penting, dan  membuang yang 

tidak perlu sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas  dan relevan dengan 

permasalahan dan objek penelitian sehingga siap  dianalisis. 

 



3. Penyajian Data 

 Penyajian data dilakukan dengan menggunakan uraian singkat agar mudah dipahami dan 

diaplikasikan langsung kepada pembaca.  

4. Analisis Data  

Data akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif yang membahas dan 

menerangkan hasil penelitian dengan cara melakukan pertimbangan dan melakukan 

perbandingan dalam hasil penelitian terhadap pengembangan strategi inovasi. 

5. Simpulan  

Simpulan berisi uraian atas hasil analisis dan penyajian data atas permasalahan dalam 

penelitian. Kesimpulan tersebut berisi jawaban atas rumusan masalah yang berupa 

perancangan dan prototype dari inovasi produk. 


