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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Deskripsi Perusahaan 

Lala Group Baby Shop merupakan bisnis retail kelas menengah yang 

menjual berbagai perlengkapan harian bayi dan anak yang tersebar di area 

Kabupaten Sidoarjo. Perusahaan telah berdiri sejak April 2001 dan selama 15 

tahun berdiri Lala Group sudah banyak memiliki pelanggan setia yang tetap 

berbelanja dari dari generasi ke generasi pelanggan. Awalnya Lala group 

memiliki target market kelas bawah hingga menengah, namun seiring 

perkembangan ekonomi yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Lala Group 

meningkatkan kelas target marketnya menjadi kelas menengah hingga atas. Lala 

Group memiliki enam gerai toko offline yang tersebar pada beberapa kecamatan 

yang padat penduduk di Kabupaten Sidoarjo. Keenam gerai tersebut terdiri dari 

LALA 1, LALA 2, ADEK 1, ADEK 2, ADEK LALA 1 dan ADEK LALA 2 dengan 

ADEK LALA 2 sebagai pusatnya dengan cabang terbaru adalah LALA 1 dan 

ADEK LALA 2 dengan cabang terlama. Awalnya, LALA 1 merupakan cabang 

terlama namun karena lokasi yang semakin tidak strategis, akhirnya perusahaan 

memutuskan untuk pindah lokasi yang jauh dari lokasi sebelumnya dan 

mengganti namanya menjadi ADEK LALA 2 pada tempat yang baru, sehingga 

LALA 1 harus membuat target market yang baru pada lokasi baru sedangkan 

ADEK LALA 2 menambah target market yang sudah ada pada lokasi yang baru. 

Saat ini perusahaan telah memiliki 20 karyawan yang meliputi supir, teknisi, dan 

pramuniaga toko yang terdiri dari kepala toko dan karyawan biasa dengan 

penjualan yang semakin hari semakin meningkat dan mampu bersaing dengan 

gerai retail modern sekelasnya. Penjualan hanya di lakukan melalui offline, 
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namun kedepannya Lala Group berharap akan berekspansi menuju online demi 

mengikuti perkembangan serta permintaan pelanggan yang semakin hari 

semakin dinamis.  

4.2 Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan 

secara baik untuk mengandakan penelitian dan mencapai sesuatu tujuan 

penelitian. Berdasarkan Sugiyono (2009:3); “Setiap penelitan mempunyai tujuan 

dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu 

bersifat penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data 

yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui, pembuktian 

berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-

raguan tehadap informasi atau pengetahuan tertentu dan pengembangan berarti 

memperdalam dan pemperluas pengetahuan yang telah ada.”  

Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif bertujuan untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong. 2013). 

Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah di mana 

peneliti adalah instrumen kunci (Sugiyono, 2010). Tujuannya adalah untuk 

memahami suatu fenomena dengan mengedepankan proses interaksi 

komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti 

(Herdiansyah, 2010). Hasil dari penelitian ini nantinya akan menjawab 

pertanyaan dari rumusan masalah yang akan dijabarkan secara lebih detail 
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sesuai dengan jawaban para narasumber kemudian diakhir dari penelitian ini 

akan didapatkan strategi penciptaan advokasi pelanggan yang sesuai dengan 

Lala group Baby Shop.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus di 

mana peneliti meneliti bagaimana relationship quality dari para konsumen Lala 

Group Baby Shop agar dapat menciptakan pelanggan advokat yang kemudian 

ditelaah dan ditafsirkan maknanya menjadi sebuah strategi yang bisa diterapkan 

pada konsumen Lala Group Baby Shop. Danim (2002) menyatakan bahwa 

penelitian studi kasus merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu 

dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam 

mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel-

variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksploratif dengan 

pendekatan deskriptif analitis. Arikunto (2006:7) menjelaskan, ”Penelitian 

eskploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas 

tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu” 

Metode penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk mematakan 

suatu objek secara relatif mendalam atau untuk mencari sebab atau hal-hal yang 

mempengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahui 

secara persis dan specifik mengenai objek penelitian kita. Sedangkan dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif analitis, hasil analisis data berupa 

pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian 

naratif. Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-

pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Untuk itu peneliti 

dituntut memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya sehingga dapat 
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memberikan justifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam 

data. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan pendekatan 

deskriptif analitis yang memaparkan ulasan sistematik mengenai informasi ilmiah 

yang berasal dari subjek atau objek penelitian (Sansui, Anwar, 2011:13) 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya 

sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam 

penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2002:107). Untuk 

mendapatkan data yang tepat dan akurat maka diperlukan informan yang 

memiliki kompetensi dan sesuai kebutuhan data penelitian (purposive). Penelitian 

ini bertujuan untuk menciptakan advokasi pelanggan pada konsumen Lala Group 

Baby Shop. Oleh karena itu, diperlukan subjek yang memenuhi parameter dalam 

mendapatkan data yang diperoleh. Berikut parameter dari subjek penelitian: 

a. Pelanggan dari setiap cabang Lala Group Baby Shop yang telah berdiri 

minimal satu tahun dan memiliki omset lebih dari 250 juta per bulan. 

Dalam kriteria tersebut, sebanyak lima orang dipilih sebagai subjek 

penelitian dengan metode purposive sampling. Menurut Nursalam 

(2008), purposive sampling adalah metode penetapan sampel dengan 

memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan 

atau masalah penelitian dalam sebuah populasi. Dari pengamatan 

tersebut, didapatkan bahwa sampel yang sesuai untuk penelitian ini 

adalah: 

1) pelanggan wanita Lala Group Baby Shop yang minimal melakukan 

pembelian sebanyak 2x dalam satu bulan secara rutin  
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2) minimal melakukan transaksi rata-rata minimal Rp 300.000,00 

setiap pembelanjaan  

3) berbelanja variasi produk yang beragam atau berbeda pada setiap 

pembelanjaan.  

Sehingga pelanggan yang ada di cabang LALA 1 dan ADEK LALA 1 

tidak termasuk dalam sample pada penelitian ini. 

2. Objek Penelitian 

Obyek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang 

ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada obyek penelitian ini, peneliti 

dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang 

ada pada tempat (place) tertentu (Sugiyono, 2007:215). 

 Objek penelitian ini adalah kepuasaan, kepercayaan, komitmen, loyalitas, 

serta advokasi.  

Tabel 4.1 Objek Penelitian 

Sumber: Diolah Peneliti (2017) 
 

Relationship Quality Loyalitas Advokasi Kepuasan Kepercayaan Komitmen 
1. Puas 

terhadap 
atribut merek 

2. Pengalaman 
berbelanja 

3. Persepsi 
Pelanggan 

4. Ekspektasi 
pelanggan 
 

1. Reliability 
2. Credibility 
3. Benevolence 
4. Integrity 
5. Consistent 
6. Competent 
7. Responsible 

1. Keterikatan 
emosional 

2. Rasa memiliki 
(sense of 
belonging) 

3. Sense of 
Identification 

4. Komitmen 
hubungan 

5. Kepedulian 
hubungan 
berkelanjutan 

6. Usaha 
maksimal 
menjaga 
hubungan  

1. Pembelian 
berulang 

2. Penambahan 
frekuensi 
pembelian 

3. Membeli antar 
lini produk 

4. Pembelian 
jangka panjang 

5. Menunjukkan 
kekebalan dari 
produk sejenis 
dari pesaing 

1. WOM positif 
2. Mencoba 

produk baru  
3. Mendorong 

teman/saudara 
4. Rekomendasi 
5. Memaafkan 

segala jenis 
perilaku buruk 

6. Membela saat 
ada isu negatif 
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Berdasarkan tabel objek penelitian di atas, diketahui bahwa semua objek 

penelitian termasuk dalam variabel yang dapat dikendalikan.  

4.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Agustus hingga November 2017 selama 

empat bulan dengan melakukan wawancara pada in masing-masing 

narasumber minimal 45 menit dan maksimal 90 menit bertempat di Sidoarjo 

sesuai dengan domisili kelima narasumber. 

4.4 Metode Pengumpulan Data 

Burhan Bungin (ed) (2010:42) menjelaskan bahwa metode pengumpulan 

data adalah “Dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat 

dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang 

valid dan reliable” 

Metode pengumpulan data dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut: 

4.4.1 Jenis Data 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:145), jenis data penelitian 

berkaitan dengan sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh 

data penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang berupa opini, 

sikap, pengalaman dari seseorang yang menjadi subjek penelitian. 

4.4.2 Sumber Data 

Data dari informan didapat melalui wawancara. Wawancara adalah cara 

menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan 

dengan bertatapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan 

(Anas Sudjiono, 1998:82). Wawancara dilakukan dengan lima narasumber yang 

merupakan pelanggan Lala Group Baby Shop yang telah memenuhi kriteria 
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sebagai subjek penelitian. Metode wawancara yang digunakan adalah metode 

wawancara semi-terstruktur dan mendetail, dengan menanyakan beberapa 

pertanyaan secara spesifik sementara pertanyaan yang ditanyakan bersifat 

general dan open-minded (Cooper & Schindler, 2014: 153). Sedangkan data 

yang didapat adalah data primer yang didapat langsung dari narasumber yang 

bersangkutan sebagai sumber pertama dan merupakan kata-kata serta tindakan 

dari orang yang diwawancara (Moleong, 2013: 157). Teknik wawancara 

digunakan untuk mengungkapkan data tentang kepuasan, kepercayaan, 

komitmen, loyalitas, advokasi serta program advokasi yang sesuai dengan 

pengalaman pribadi narasumber.  

 
Tabel 4.2 Metode Pengumpulan Data 

No. Subjek Penelitian Indikator Sumber 
Data 

Teknik 
Pengumpulan 

Data 
1. a. 1 orang wanita pelanggan ADEK 1  

b. 1 orang wanita pelanggan ADEK 2  
c. 1 orang wanita pelanggan LALA 2  
d. 1 orang wanita pelanggan ADEK 
LALA 2  
e. 1 orang wanita pelanggan ADEK 
LALA 2 
yang minimal melakukan pembelian 
sebanyak 2x dalam satu bulan 
secara rutin dan melakukan 
transaksi rata-rata minimal Rp 
300.000,00 setiap pembelanjaan 
dengan variasi produk yang 
beragam.  

1. Kepuasaan 
2. Kepercayaan 
3. Komitmen 
4. Loyalitas 
5. Advokasi 
6. Program 

Advokasi  

Primer Wawancara  

Sumber: Diolah peneliti (2017) 

4.5 Uji Keabsahan Data 

Pada hakikatnya setiap penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif 

membutuhkan kritik serta evaluasi mengenai keabsahan serta keakuratan data 

penelitian. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa kriteria yang dapat 

digunakan sebagai uji keabsahan data (Sugiyono, 2010). Adapun kriterianya 

adalah sebagai berikut: 
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1. Credibility  

Pengujian kredibilitas data terdiri atas perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, 

menggunakan bahan referensi, dan member check. Pada penelitian ini, penulis 

memilih 4 dari 6 macam jenis uji kredibilitas diantaranya adalah perpanjangan 

pengamatan, triangulasi, menggunakan bahan referensi dan membercheck. 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke 

lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data 

yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan 

pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan 

semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi, semakin 

terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang 

disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk raport, maka telah kewajaran 

dalam penelitian, di mana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu 

perilaku yang dipelajari. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti 

mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini 

merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila data yang diperoleh 

selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data 

lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang 

lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti 

kebenarannya. 
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b. Triangulasi 

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber, teknik, 

dan waktu. Dalam penelitian ini penulis memilih triangulasi sumber sebagai uji 

kredibilitasnya. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh dari narasumber melalui karyawan gerai Lala Group Baby Shop 

yang biasa dikunjungi oleh narasumber. Perolehan data tersebut nantinya akan 

dianalisis dengan cara deskripsi serta kategorisasi sehingga nantinya akan 

mendapatkan suatu kesimpulan berdasarkan hasil kesepakatan dari para 

narasumber. 

c. Menggunakan Bahan Referensi 

Bahan referensi yang digunakan untuk uji kredibilitas ini adalah hasil 

rekaman wawancara baik berupa video serta dokumen autentik keterangan telah 

melakukan wawancara. Hal itu dapat dijadikan sebagai bukti autentik sehingga 

hasil dari penelitian menjadi kredibel serta dapat dipercaya. 

d. Membercheck 

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada narasumber. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data 

yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh narasumber. Apabila data 

yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data, berarti data yang disajikan 

bersifat valid dan kredibel. 

2. Transferability  

Transferability merupakan sebuah uji yang menunjukkan derajat 

ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel 

tersebut diambil. Transferability yang termasuk dalam penelitian ini terdapat 

adanya perbandingan antara literatur pada buku serta penelitian terdahulu 
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tentang cara menciptakan advokasi pelanggan dengan penelitian ini. Selain itu 

model analisis serta sampel yang digunakan pada penelitian ini sudah dijelaskan 

pada bab 3 dan 4 sehingga hal ini dapat meminimalisir kesalahpahaman 

terhadap hasil akhir dari penelitian ini. 

3. Dependability  

Dependability disebut reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. 

Dependability lebih mengarah pada terlibatnya pihak ketiga selain narasumber 

dan penulis untuk melakukan audit dalam penelitian. Keterlibatan pihak ketiga 

dalam penelitian ini adalah dosen pembimbing yang menjadi auditor dari setiap 

proses penelitian. 

4. Konfirmability  

Konfirmability disebut juga dengan uji obyektivitas penelitian. Uji 

konfirmability dapat dilakukan secara bersamaan dengan uji dependability.  

Penelitian dikatakan obyektif bila telah disepakati oleh banyak orang dan 

bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan. 

Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses 

yang dilakukan.  

4.6 Proses Analisis Data 

Analisis data kualitatif bertujuan untuk membuat kesimpulan yang valid 

dari data yang dikumpulkan. Ada tiga langkah dalam menganalisis data secara 

kualitatif menurut Miles & Huberman melalui Sekaran. Uma & Bougie. Roger 

(2011:37): 
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1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Pengelompokkan data merupakan bagian integral dari kegiatan 

analisis data. Kegiatan pengelompokan data pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan wawancara. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan proses memilih, pemusatan perhatian untuk 

penyederhanaan pengkategorikan data, abstraksi dan transformasi data 

kasar yang diperoleh. Setelah wawancara dengan narasumber dilakukan, 

peneliti memberi label ke setiap hasil wawancara berdasarkan atribut 

pelanggan.  

3. Display Data 

Proses ini merupakan cara untuk merepresentasikan data yang telah 

direduksi. Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun 

untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau 

penyajian data yang digunakan pada penelitian ini adalah dalam bentuk teks 

naratif serta tabel.  

4. Drawing dan Verifikasi (Conclusion, Drawing, and Verification) 

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi 

dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, 

mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari 

fenomena, dan proposisi. Peneliti membentuk konklusi dari keseluruhan 

kasus dan memberikan rekomendasi.  

 

 


