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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode 

yang digunakan pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian 

menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif menurut Moleong 

(2013:4) adalah merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu 

berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan 

diarahkan pada latar dan individual tersebut secara utuh. Sehingga, dalam hal ini 

tidak boleh mengisolasikan individual atau suatu organisasi ke dalam variabel 

atau hipotesis, tetapi perlu meelihatnya sebagai suatu bagian dari sesuatu 

keutuhan  

3.2. Penentuan Informan 

Penelitian ini menggunakan teknik informan penelitian dengan cara 

prosedur snowball sampling, yaitu prosedur pengambilan sampel dimana 

responden pertama dipilih dengan metode probabilitas, dan kemudian responden 

selanjutnya diperoleh dari informasi yang diberikan oleh responden yang pertama 

(Kuncoro, 2009:14). Sugiyono (2013:54) mengatakan penelitian kualitatif dalam 

penentuan sampel tidak berdasarkan perhitungan statistik melainkan sampel yang 

dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk 

digeneralisasikan.  



	   22	  

Informan dalam peneliti ini terdiri kompetitor, konsumen dan pembeli 

potensial. Peneliti memilih informan tersebut dengan memiliki kriteria masing 

masing sumber informan. 

Kriteria Kompetitor: 

1. Mempunyai pengalaman khususnya sebagai pelaku bisnis dibidang sejenis dan 

paham terhadap industri ini. 

2. Mempunyai pemahaman tentang saluran distribusi. 

3. Memiliki pengalaman dalam mendistribusikan barang dibidang sejenis 

(jersey) 

Kriteria Konsumen 

1. Pernah membeli produk jersey di J-5758  

2. Berlokasi di surabaya 

3. Pria atau wanita 

Kriteria Pembeli potensial 

1. Berlokasi di Surabaya 

2. Pernah membeli jersey dan mengetahui produk jersey 

3. Pria atau wanita 

3.3. Sumber Data 

1. Data Primer 

Moleong (2013:157) menyatakan data primer adalah kata-kata dan tindakan 

orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data utama dicatat melalui 

catatan tertulis atau perekaman audiotapes, pengambilan foto. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi misalnya 

dari buku-buku, internet, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang dapat 

menunjang penelitian ini. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah 

berikut: (1) menetapkan batasan penelitian; (2) menentukan informan berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti; (3) membuat daftar pertanyaan berkait 

dengan saluran distribusi; (4) mengumpulkan informasi melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi; (5) merekam hasil wawancara berupa audiotape 

atau videotape; (6) membuat transkip hasil wawancara hasil wawancara dengan 

informan dibuat dalam bentuk transkrip. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk merekam data tersebut: 

1. Melakukan wawancara antara peneliti dengan informan yang telah 

ditentukan. 

2. Peneliti merekam informasi dari informan menggunakan videotape atau 

dengan audiotape sesuai dengan kesepakatan antara peneliti dan informan. 

3. Dokumen direkam atau dicatat dengan keinginan peneliti. 

4. Peneliti memberikan komentar tentang nilai dan realibilitas sumber yang 

telah tersedia pada data yang telah didapatkan. 

3.5. Verifikasi Data 

 Sugiyono (2014:43) menyatakan kriteria dalam hasil penelitian kualitatif 

adalah valid, reliable, dan obyektif. Validitas adalah ketepatan dari data yang 
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terjadi pada obyek penelitian terhadap data yang didapatkan. Menurut Yin (2009) 

ada empat macam pengujian untuk melakukan pengecekan kevalidan suatu dapat 

yaitu melalui validitas konstruk (construct calidity), validitas internal (internal 

validity), validitas eksternal (external validity), dan reliability. 

3.5.1. Validitas Konstruk (Construct Validity) 

Validitas konstruk didapatkan dengan menetapkan pengukuran operasional 

yang benar atas konsep penelitian yang sedang dilakukan. Tujuannya untuk 

memastikan pemahaman seorang peneliti atas penciptaan kebenaran yang 

direfleksikan dengan sudut pandang informan. Cara yang dilakukan dalam 

meningkatkan validitas konstruk adalah: 

1. Triangulasi sumber data dilakukan dengan memeriksa bukti yang berasal dari 

sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi 

tema-tema secara keseluruhan. Sumber-sumber yang digunakan antara lain 

hasil wawancara dengan informan berupa rekaman tertulis (transkrip). 

Peneliti melakukan triangulasi sumber data yaitu berupa wawancara dengan 

informan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan oleh peneliti, 

rekaman hasil wawancara yang dibuat dalam bentuk transkrip dan audiotape 

atau videotape, dan hasil wawancara telah disetujui oleh informan tersebut 

sehingga dapat dianggap valid. 

2. Menetapkan Alur Keterkaitan dari Sumber Data, peneliti membuat catatan 

keterkaitan antar setiap aktivitas yang dilakukan. Untuk menetapkan alur ini 

peneliti membuat prosedur penelitian yang dapat membantu dan 

mengarahkan peneliti dalam melakukan aktivitas mulai dari pengumpulan 
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data, penyimpanan data, hingga pengolahan data dengan pengkodean (coding 

system). 

3.5.2. Validitas Internal (Internal Validity) 

  Menurut Sugiyono (2009:123) peneliti akan menyimpulkan data-data 

ataupun fakta-fakta tertentu dari sebuah kejadian berdasarkan hasil wawancara 

dan dokumentasi data yang dikumpulkan dalam penelitian. Peneliti dapat 

melakukan pattern matching, explanation building, address rival building, dan 

logic models. Adapun langkah-langkah dalam validitas internal (Sugiyono 2014): 

(1) Menyusun rencana triangulasi; (2) Menyusun rencana penerimaan dari 

informan-member checks; (3) Mengidentifikasi bagaimana informan dan 

partisipan terlibat dalam setiap tahap penelitian. 

3.5.3 Validitas Eksternal (External Validity)  

Validitas eksternal menurut Yin (2009:42) didefinisikan menekankan pada 

content analysis berdasarkan hasil penelitian yang berasal dari hasil wawancara 

dan analisa data, kemudian membandingkan dengan teori yang telah ada pada 

literatur buku maupun jurnal penelitan terdahulu yang bertujuan untuk 

menghasilkan penelitian yang logis. 

3.5.4 Reliabilitas (Reliability)  

 Sebuah penelitian dapat dikatakan reliabel jika penelitian tersebut dapat 

direplikasi pada kondisi berbeda dan memberikan hasil yang sama. Tujuannya 

meminimalisir kesalahan dan bias (Emzir, 2010:80), sehingga dalam hal ini 

kejelasan dalam dokumen sangat dibutuhkan. Cara yang dilakukan yaitu: 

1. Menggunakan protokol penelitian dan pengembangan database penelitian. 
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2. Menerapakan triangulasi teknik dalam pengumpulan dan analisa data dengan 

melakukan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

3.  Strategi dan prosedur pengumpulan data hingga analisis data dilaporkan secara 

jelas dan akurat untuk teknik dan pendekatan yang digunakan. 

3.6. Metode Analisis Data 

Menurut Creswell yang dikutip oleh Sugiyono (2014:347) proses penelitian 

kualitatif yaitu membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang sifatnya masih 

sementara, data dikumpulkan pada setting partisipan, analisis data deduktif, 

membuat data yang parsial kedalam tema, memeberikan interpretasi kepada suatu 

data. Langkah – langkah penelitian kualitatif : 

1. Mempersiapkan dan mengolah data yang akan dianalisis, seperti transkip 

wawancara, mengetik data dari lapangan, menyusun dan memilah data yang 

didapatkan sesuai jenisnya tergantung dari sumber informasi yang didapatkan.  

2. Mengklasifikasikan dan menganalisis data dengan detail dalam kode-kode 

(coding). Coding adalah suatu proses dalam mengolah materi atau informasi 

ke dalam segmen-segmen tulisan yang terdiri atas beberapa tahap yaitu : (1) 

mengambil data tulisan atau gambar yang telah didapatkan dan dikumpulkan; 

(2) mensegmentasikan data yang telah didapatkan dan dikumpulkan tersebut 

kedalam kategori-kategori; (3) memberi label kepada data yang telah 

dikategorikan tersebut dengan kode khusus dengan mengikuti contoh dalam 

pembuatan kode. Contohnya dapat digambarkan sebagai berikut : 

C-2/AB/3 , keterangan: 

C-2 = halaman lampiran transkip wawancara informan 
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AB  = inisial dari nama informan 

2  = nomor urut baris jawaban informan 

3. Mendeskripsikan hasil laporan kedalam narasi atau laporan kualitatif dengan 

pendekatan yang popupler yaitu naratif dalam penyampaian analisis. 

4. Menginterpretasi data, perbandingan hasil penelitian dengan informasi yang 

berasal dari teori. 

Berikut merupakan gambar diagram alir yang menggambarkan lang-

langkah dalam menganalisis data kualitatif : 

 

 

     

 

 

 

 

Gambar 3.1  
Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif 
Sumber : Data diolah 
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