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 BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif 

deskriptif. Menurut Bungin, kualitatif deskriptif umumnya digunakan untuk meneliti 

studi kasus berdasarkan pada data yang nyata dan beberapa asumsi yang fokus pada 

beberapa indikator penting dari berbagai fenomena yang terjadi pada perusahaan 

(Bungin, 2010). Menurut Sugiyono (2013), metode deskriptif adalah sebuah statistic 

yang berguna untuk memberikan deskripsi atas objek penelitian dengan 

mengumpulkan data, sampel, maupun populasi sesuai yang dibutuhkan tanpa 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam penelitian ini analisis 

kualitatif akan digunakan dalam menganalisa strategi pemasaran yang tepat melalui 

data Marketing Mix yang didapat. Menurut Moleong (2010), analisis kualitatif adalah 

sebuah proses penelitian yang akan memberikan hasil dalam bentuk narasi atau 

deskriptif dari data yang telah didapat dari responden. 

 

3.2. Subjek dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, subjek yang digunakan sebagai responden adalah pakar, 

pengguna, dan juga CEO iWeddingbook Jakarta. Data penelitian diambil dari 

melakukan wawancara terhadap pakar di bidang pemasaran, pengguna yang telah 
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menggunakan produk iWeddingbook, dan CEO dari kantor pusat. Periode waktu 

wawancara akan dilakukan pada tahun 2016 dan berlokasi di Surabaya. Pada 

penelitian ini objek penelitian akan berfokus pada performa pemasaran 

iWeddingbook. 

3.3. Metode Pengambilan Data 

Data penelitian yang digunakan didapat dengan mewawancarai subjek 

penelitian, yaitu: pakar, pengguna, dan CEO Jakarta. Subjek penelitian yang 

dikumpulkan diharapkan dapat membantu memberi informasi lebih dalam tentang 

Marketing Mix dan strategi pemasaran yang tepat bagi iWeddingbook. Informasi yang 

didapat akan digunakan sebagai instrumen perusahaan dalam mengatur ulang strategi 

yang akan digunakan pada pameran berikutnya. 

Teknik Sampling yang digunakan adalah dengan menggunakan purposive 

sampling. Menurut Margono (2007) purposive sampling adalah pemilihan 

sekelompok subjek yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang dipandang punya 

ikatan atau sangkut paut yang kuat dengan cirri-ciri populasi dan sesuai dengan 

kriteria-kriteria yang berdasarkan pada tujuan penelitian.  

Data yang telah terkumpul dapat dikategorikan sebagai kualitatif data. 

Kualitatif data akan banyak berfokus pada hasil wawancara dan data perusahaan yang 

tersedia. Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang diambil melalui 

wawancara dan data internal iWeddingbook sebagai data sekunder yang didapat 

melalui daftar konsumen yang telah diberikan pengetahuan tentang produk dan 

beberapa informasi tambahan. 
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Tabel 4.1. Kriteria Responden Wawancara 
Narasumber Kriteria 

Klien • Pengguna i-Weddingbook 
• Telah memiliki hasil jadi album i-

Weddingbook 
Pakar • Bekerja sebagai pengajar di 

bidang pemasaran 
• Mengerti secara detail tentang 

PDB Triangle 
Pemilik Usaha • Pemilik dan penemu i-

Weddingbook 
 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu: 

1. Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan pada calon 

responden dari data yang telah dimiliki dan berlokasi di wilayah Surabaya. 

 
2. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan menyusun ulang setiap wawancara yang telah 

dilakukan menjadi sebuah transkrip. Transkrip ini diharapkan dapat 

memberikan penjelasan yang lebih baik dan pengertian yang lebih baik 

tentang fenomena yang sedang diteliti. Data yang didapat dari penelitian 

terdahulu juga bisa menjadi dokumentasi yang membantu peneliti.  

3. Studi Literatur 

Data yang telah dikumpulkan akan dikaitkan dengan jurnal-jurnal serta teori-

teori yang berkaitan dan mendukung penelitian ini untuk dilakukan.  
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3.1. Validasi dan Reliabilitas Data 

Validasi data menjadi faktor yang penting dalam menentukan hasil dari 

wawancara yang dilakukan layak untuk dijadikan acuan atau perlu melakukan 

wawancara lebih lanjut. Data yang telah melalui proses validasi merupakan data yang 

dapat dianalisis dan digunakan untuk membuat kesimpulan dan hasil penelitian. 

Metode validasi yang digunakan adalah Data Triangulation. Triangulasi data 

menurut Moleong (2010), adalah dengan menggunakan narasumber untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan peneliti. Triangulasi data seringkali disebut juga 

dengan triangulasi sumber. Dimana pada penelitian kali ini triangulasi sumber 

melibatkan tiga sumber, yaitu: pakar, pengguna, dan CEO Jakarta. 

Tabel 4.2: Bagan Triangulasi Sumber iWeddingbook  
 

 

 

 

 

 

 

Reliabilitas data akan ditentukan dengan dominasi hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti. Sehingga dengan begitu maka realibilitas 

data sesuai dengan hasil dan kesimpulan yang dibuat peneliti berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan. Menurut Margono (2007) Realibilitas 

merupakan salah satu aspek dari suatu alat ukur yang dapat memantapkan 

Pakar 

Pengguna CEO Jakarta 
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hasil dari wawancara yang dilakukan. Sehingga data yang didapat bisa 

dikatakan dapat diandalkan sebagai data yang valid dan bisa digunakan.  

3.2. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2008), analisis data adalah sebuah proses untuk 

menemukan dan mengatur daya yang didapat dari wawancara dan observasi secara 

sistematik. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan strategi 

pemasaran yang baru dengan mempertimbangan peran Marketing Mix. Dalam 

penelitian ini data wawancara akan dianalisa menggunakan Coding. Teknik Coding 

dapat dikategorikan dalam satu komponen reduksi data karena memiliki kesamaan 

tujuan, yaitu meringkas, fokus pada fenomena penting untuk menemukan pola 

(Sugiyono, 2011). Menurut Poerwandari (2009), kata kunci yang signifikan atau 

pernyataan yang signifikan adalah pernyataan yang digaris bawahi pada transkrip 

yang kemudian akan dibuat tabel untuk membantu peneliti mengatur data yang telah 

didapat, serta membantu peneliti untuk memulai analisis lebih lanjut. Menurut Miles 

dan Huberman ( dalam Sutopo : 2010) terdapat tiga teknik analisis data kualitatif 

yang digunakan, yaitu: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang berfungsi untuk 

menggolongkan, menajamkan atau mengorganisir data sehingga 

membantu peneliti untuk mengambil kesimpulan akhir. 
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b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sebuah bentuk analisis berupa aktifitas 

menyusun informasi baik dalam bentuk teks naratif, matriks, maupun 

bagan yang memberikan kemungkinan bagi peneliti untuk menarik 

kesimpulan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dijadikan acuan bagi 

peneliti untuk mengambil tindakan akhir yang tepat. 

Terdapat tiga variable yang diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu: 

Positiong, Differentiation, dan Brand, dimana ketiga variable tersebut saling 

berkaitan dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan terhadap pendekatan 

strategi pemasaran yang digunakan. Oleh karena itu peneliti akan menganalisa data 

dengan tahapan – tahapan yang diatur, sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi masalah yang akan dianalisa.  

2. Menentukan objek dan subjek untuk memberi dukungan data pada peneliti. 

3. Membuat pedoman wawancara bagi tiap responden sesuai dengan perannya 

masing-masing.  

4. Melakukan wawancara dengan responden. 

5. Membuat transkrip hasil wawancara. 

6. Mereduksi data. 

7. Memberikan kode (Coding) pada transkrip yang dibuat dan membuat tabel. 
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Data akan diproses melalui telaah terhadap data yang sudah melalui proses 

Coding dan telah terbentuk dalam tabel yang sesuai dengan kategori.  

8. Menganalisa data yang telah terkumpul serta penyajian data. 

Pada tahapan ini maka data yang telah terkumpul akan menjadi dasar untuk 

menentukan positioning, differentiation, dan brand yang akan 

dikomunikasikan. Berikut adalah tahapan pengolahan PDB Triangle 

(Positioning, Differentiation, dan Brand) menggunakan hasil wawancara yang 

telah dilakukan, yaitu: 

a. Menentukan segmentasi pasar yang tuju. 

b. Menentukan targeting pasar. 

c. Menentukan diferensiasi guna memiliki nilai yang unik maupun khas bagi 

sebuah produk ataupun jasa yang dihasilkn, sehingga produk atau jasa 

memiliki nilai kompetitif. 

d. Menganalisa points of parity dan points of difference terhadap pesaing. 

e. Mengidentifikasi faktor-faktor bauran pemasaran. 

f. Menentukan pelabelan yang tepat bagi produk atau jasa sehingga 

mempermudah konsumen untuk mengingat produk atau jasa.  

g. Merancang fitur untuk mengkomunikasikan Positioning yang diinginkan. 

h. Mengkomunikasikan positioning, differentiation dan brand yang sesuai 

dalam benak konsumen. 
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9. Penarikan kesimpulan untuk menentukan pendekatan strategi pemasaran yang 

akan dilakukan. 

10. Menjelaskan korelasi antara hasil dan teori yang digunakan pada penelitian 

ini.  

	


