
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Deskriptif Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti 

prilaku, persepsi, motivasi dan tindakan (Meleong, 2013:6). Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk menjelaskan dan 

menggambarkan dari berbagai kondisi yang sedang diteliti (Bungin, 2013:48). 

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan peneliti akan 

menjelasakan serta menggambarkan fenomena permasalahan yang ditemui pada 

saat menganalisis lingkungan eksternal dari perusahaan Dolphination. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian merupakan kegiatan utama dari 

setiap kegiatan penelitian (Sugiyono, 2015:200). Metode pengumpulan data pada 

penelitian ini dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek 

adalah informan, yang merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

sebuah informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Meleong, 2013:132). 

Informan dalam penelitian ini adalah anggota Dolphination, anggota Emozone, 

pakar dalam dunia permainan papan, dan konsumen Dolphination. Objek penelitian 

merupakan suatu atribut atau nilai atau sifat dari orang, objek, atau kegiatan yang 

memiliki variable tertentu yang sudah ditetapkan untuk dipelajari dan untuk ditarik 



kesimpulan (Sugiyono, 2015:61). Objek adalah hal yang ingin di teliti. Objek dalam 

penelitian ini adalah analisis lingkungan eksternal dengan menggunakan Five 

Forces. Metode data yang digunakan peneliti adalah : 

3.2.1 Wawancara 

Menurut Steinbarck dalam Sugiyono (2015:231), wawancara adalah 

teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui suatu hal 

yang lebih mendalam kepada narasumber mengenai kesan, pendapat, dan 

pandangan terhadap sesuatu yang diteliti.  Wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti adalah wawancara semiterstruktur, yaitu wawancara yang 

tujuannya membantu peneliti untuk mendapatkan permasalahan yang ada 

secara lebih terbuka, dimana narasumber akan diminta oleh peneliti untuk 

mengutarakan pendapat serta ide-ide yang ingin diungkapkan (Sugiyono 

2015:233).  

Tujuan peneliti menggunakan wawancara adalah agar peneliti 

mendapatkan informasi dan data yang dapat membantu peneliti dalam 

mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kegiatan-kegiatan eksternal 

yang terjadi pada Dolphination. 

Tabel 3. 1 Tabel Informan Penelitian 

Narasumber Kriteria Tujuan 

Agustio Adhi 

Sisputro 

1. Merupakan CEO 

dari  Dolphination 

1. Menggali informasi 

mengenai supplier 

2. Menggali informasi 

mengenai perilaku 

konsumen 

Hendro 

Kusnadi 

1. Merupakan bagian 

Oprational dari 

Dolphination 

1. Menggali informasi 

mengenai pemasok. 



2. Menggali informasi 

mengenai kualitas 

bahan baku untuk 

produk Tour to 

Surabaya. 

Pak Adhi 1. Mengetahui kondisi 

board game 

2. Mengetahui selera 

konsumen board game 

 

1. Menggali informasi 

mengenai produk 

pengganti dan 

pendatang baru 

 

Lovelia Monica 

Silvia Yen 

Alexandra 

Arvia 

1. Owner dari Emozone 

2. Pesaing dan pendatang 

baru 

3. Industri yang sama 

1. Mengetahui yang 

menjadi ancaman 

pesaing seperti apa. 

Lusiana 

Sitompul  

1. Konsumen 

Dolphination 

1. Menggali informasi 

reaksi konsumen 

dalam membeli produk 

Tour to Surabaya. 

 

3.2.2 Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2015:239), dokumentasi adalah catatan 

mengenai kejadian yang sudah terjadi dalam bentuk tulisan, gambar, atau 

karya monumental dari seseorang. Metode penelitian dengan menggunakan 

dokumentasi dipilih peneliti sebagai bukti pendukung hasil dari wawancara 

narasumber. Dokumen tersebut berupa dalam bentuk foto maupun laporan 

yang dapat membantu penelitian ini memberikan data yang kuat. Daftar 

dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto produk, dan laporan keuangan 

Dolphination. 

3.2.3 Observasi 

Observasi merupakan suatu proses dengan melihat, mengamati, dan 

mencermati juga “merekam” perilaku secara sistemastis untuk satu tujuan 

tertentu (Herdiansyah, 2013:143). Peneliti melakukan observasi terhadap 



lingkungan eksternal dari Dolphination. Teori Porter Five Forces 

merupakan variabel yang digunakan dalam melakukan observasi (Lampiran 

C) 

3.3 Validitas dan Reliabilitas 

3.3.1 Validitas 

Validitas adalah sesuatu dapat dinyatakan sah jika tidak ada 

perbedaan antara apa yang disampaikan peneliti dengan keadaan 

sesungguhnya yang terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2015:268). 

Peneliti melakukan uji keabsahan data dengan menggunakan uji triangulasi. 

Menurut Sugiono (2015:397) triangulasi merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang bersifat dengan cara menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Peneliti menggunakan 

metode triangulasi metode. Triangulasi metode adalah proses uji keabsahan 

data dengan cara mengkonfrimasi data penelitian yang sudah diperoleh 

dengan metode yang berbeda (Hermawan, 2016:226). Peneliti menerapkan 

triangulasi metode karena ingin menggabungkan data-data yang ada untuk 

memperoleh kebenaran data. 

3.3.2 Reliabilitas 

Menurut Sugioyono (2015:277) reliabilitas adalah suatu dapat 

dinyatakan reliable apabila terdapat peneliti lain yang dapat mengulangi 

proses penelitian tersebut. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2015:277) 

apabila peneliti tidak mampu menunjukan jejak lapangannya, maka 

reliabilitas penelitian patut untuk diragukan. Peneliti dalam uji reliabilitas 



akan akan melakukan pengecekan terhadap transkip wawancara dan hasil 

dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian. 

3.4 Metode Analisis Data 

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2015:367), metode analisis data 

merupakan proses peneliti mencari serta menyusun secara sistematis dari data dan 

sumber yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, data dari observasi, 

dan data melalui dokumentasi, sehingga data tersebut mudah diinformasikan dan 

dipahami oleh orang lain. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yakni 

melakukan : 

1. Melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

2. Memilah data yang diperlukan 

3. Melakukan transkip hasil wawancara 

4. Melakukan uji validitas hasil wawancara dengan triangulasi dengan 

menggabungkan data-data yang ada untuk memperoleh kebenaran data. 

5. Melakukan uji reliabilitas dengan mengecek kembali terhadap transkip 

wawancara dan hasil dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian. 

6. Melakukan analisis data dan pembahasan 

7. Menarik kesimpulan dan memberi saran dalam mengembangkan 

strategi Dolphination. 

 


