BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpostivisme/
enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana
peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara
trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono,
2015:12).
Sementara, menurut Herdiansyah (2012:9), mengatakan bahwa penelitian
kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu
fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses
interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.
Penggunaan metode kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk
mengungkap masalah yang terjadi pada Depot Sataichan Surabaya agar hasil
penelitian bisa lebih rinci dan kompleks mengenai fenomena

yang sulit

diungkapkan oleh metode kuantitatif. Diharapkan dengan menggunakan metode
kualitatif deskriptif ini dapat memperoleh hasil yang lebih kompleks. Penelitian ini
digunakan untuk mendapatkan strategi pemasaran apa yang harus digunakan dalam
rangka meningkatkan penjualan Depot Sataichan Surabaya.
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3.2

Kehadiran Penulis
Dalam penelitian kualitatif, kehadiran penulis di lapangan dapat bertindak

sebagai instrumen dan sebagai pengumpul data penelitian. Kehadiran seorang
penulis sangat dibutuhkan untuk mengumpulkan data melalui wawancara,
pengamatan, atau dokumentasi. Menurut Moleong (2014:169), kehadiran penulis
sebagai instrumen mencakup segi responsif, dapat menyesuaikan diri, menekankan
keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses, dan mencari
kesempatan untuk mendapatkan respon. Selain itu, penulis perlu mengenal subjek
yang diteliti dengan baik dan akrab, namun tidak demikian dengan peneliti
kuantitatif (Herdiansyah, 2012:96).

3.3

Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Depot Sataichan Surabaya, Jalan Arief

Rahman Hakim 56, Keputih, Sukolilo, Surabaya pada tahun 2017. Pemilihan
tempat didasarkan oleh pertimbangan sebagai berikut:
1.

Strategi pemasaran merupakan permasalahan utama bisnis kuliner ini

2.

Depot Sataichan Surabaya adalah milik pribadi dari penulis
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3.4

Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1.

Data Primer
Menurut Wardiyanta dalam Sugiarto (2017:87), data primer merupakan
informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer yaitu informasi dari
narasumber. Dalam penelitian ini, data primer merupakan hasil data
konsumen Restoran Sataichan Surabaya, dari mana mereka mengetahui
produk-produk dari Restoran Sataichan Surabaya.

2.

Data Sekunder
Menurut Wardiyanta dalam Sugiarto (2017:87), data sekunder merupakan
informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber melainkan
dari pihak ketiga. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari
laporan penjualan mingguan Restoran Sataichan Surabaya.

3.4.1

Subyek Penelitian
Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah konsumen dari Depot

Sataichan Surabaya yang telah melakukan pembelian produk lebih dari dua kali
baik yang membeli langsung di depot maupun yang menggunakan jasa delivery
yang sudah bekerja sama dengan pihak Depot Sataichan Surabaya, yaitu GO-FOOD
by GOJEK. Dalam penelitian ini, populasi penelitian penulis batasi sejumlah empat
orang. Yang terdiri dari satu orang konsumen baru, satu orang yang telah
melakukan pembelian produk lebih dari dua kali, serta dua orang ahli di bidang
sosial media terutama Instagram.
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3.4.2

Penjaringan Data
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive

sampling. Menurut Sugiyono (2012:85), “Purposive Sampling” adalah teknik
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pada penerapannya, penulis
membatasi responden sejumlah tiga orang yang mana populasinya berasal dari dua
calon konsumen dan satu orang konsumen yang telah melakukan pembelian produk
lebih dari 2 kali, baik yang membeli langsung di depot maupun yang menggunakan
jasa delivery yang sudah bekerja sama dengan Depot Sataichan Surabaya, yaitu
GOFOOD by GOJEK.

3.5

Pengumpulan Data
Menurut Arikunto (2010:265), instrumen pengumpulan data adalah alat

bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan
data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah.
Jenis sumber data yang berisi dari mana data diperoleh dan apakah data
diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau tidak langsung (data sekunder).
Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk
mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan
penggunaanya melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.
Sedangkan instrumen pengumpul data merupakan alat yang digunakan
untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa
lembar checklist, kuesioner (angket terbuka/tertutup), pedoman wawancara, kamera
untuk dokumentasi, dan lainnya.
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Adapun tiga teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:
1.

Wawancara
Menurut (Bungin, 2013:126) metode wawancara yaitu sebuah proses
pertemuan antara dua belah pihak untuk memperoleh keterangan tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka satu sama lain
antara pewawancara dan informan dengan atau tanpa menggunakan
pedoman (guide) wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
wawancara semi terstruktur atau wawancara terfokus, yang mana
wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang telah
dipersiapkan oleh pewawancara, namun dalam pelaksanaanya dapat
berubah dan memungkinkan akan adanya tambahan pertanyaan yang
diajukan kepada informan sehingga informan bisa lebih bebas dalam
mengemukakan pendapatnya

2.

Dokumentasi
Dokumentasi, menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan
peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau
karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan
misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi,
peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto,
gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya
misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.
Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi
dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
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3.

Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara
sistematik unsur-unsur yang tampak dalam suatu objek penelitian (Sugiarto,
2017:68). Hal yang diteliti dalam observasi ini adalah melihat proses
pemasaran yang dilakukan manajemen Depot Sataichan Surabaya untuk
selanjutnya dilakukan konfirmasi data dengan hasil wawancara.

3.6

Analisis Data
Analisis Data menurut Sugiyono (2014:199) adalah sebagai berikut:
Analisis Data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden
terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data
berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan
variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang
diteliti, dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.

Data Collection (Pengumpulan Data)
Pengumpulan data dilakukan sebelum dan hingga saat penelitian
berlangsung. Pada penelitian ini dilakukan dengan menentukan subjek dan
membuat panduan pertanyaan untuk wawancara sebelum melakukan
wawancara terbuka dengan informan.

2.

Data Reduction (Reduksi Data)
Menurut Sugiarto (2017:15), pada tahap reduksi penulis mereduksi segala
informasi yang diperoleh untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Pada
penelitian ini, penulis menyortir data dan kemudian data yang terpilih akan

28

dikelompokkan menjadi beberapa kategori yang ditetapkan sebagai fokus
penelitian.
3.

Data Display (Penyajian Data)
Penyajian data dilakukan setelah melakukan reduksi data. Penyajian data
yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks
bersifat naratif.

4.

Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)
Penarikan kesimpulan merupakan aktivitas terakhir dalam analisis data.
Kesimpulan didapat saat peneliti telah melakukan analisis data. Berdasarkan
analisis tersebut maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab
rumusah masalah.

3.7

Pengecekan Keabsahan Temuan
Teknik pengecekan keabsahan temuan pada penelitian ini menggunakan

teknik triangulasi. Menurut Moleong (2012:330) menyatakan bahwa “triangulasi
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain
di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data
itu.” Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan
data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode.
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1.

Teknik Triangulasi Dengan Metode
Teknik triangulasi dengan metode menurut Patton dalam Moleong

(2012:330) memiliki dua strategi, yaitu:
1.

Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa
teknik pengumpulan data

2.

Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan
metode yang sama

Penulis menggunakan teknik triangulasi dengan metode untuk melakukan
pengecekan derajat kepercayaan, yaitu dengan mengecek hasil penelitian dengan
teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.
Sehingga, derajat kepercayaan dapat valid.
2.

Teknik Triangulasi Dengan Sumber
Teknik triangulasi dengan sumber menurut Patton dalam Mukhtar
(2013:128) mengatakan bahwa dalam melakukan penelitian dengan
menggunakan triangulasi dengan sumber bertujuan untuk dapat mengetahui
alasan yang menyebabkan terjadinya perbedaan.

3.8

Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1.

Menentukan masalah penelitian, dalam tahap ini penulis mengadakan studi
pendahuluan

2.

Pengumpulan data, dalam tahap ini penulis menentukan sumber data, yaitu
narasumber dan laporan keuangan mingguan Restoran Sataichan Surabaya.
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Pada tahap ini, penelitian diakhiri dengan pengumpulan data menggunakan
metode wawancara dan dokumentasi.
3.

Analisis dan penyajian data, yaitu menganalisis data dan penarikan suatu
kesimpulan.
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