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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data sesuai 

tujuan dan keinginan peneliti (Bungin, 2015). Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan karena memungkinkan untuk 

mendapatkan hasil yang lebih mendalam. Hasil dari penelitian ini digunakan 

untuk mengeksplorasi motivasi konsumen di dalam memberi produk bekas secara 

online pada AYS Motorsport.  

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini dapat disebut sebagai narasumber, 

yakni orang yang dimintai keterangan atau informasi dalam penelitian. Penentuan 

narasumber menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Lincoln dan Guba 

(1985) dalam (Ahmadi, 2014) purposive sampling dapat dihasilkan dengan cara-

cara yang akan memaksimalkan kemampuan peneliti untuk merencanakan teori 

mendasar yang memperhitungkan kondisi lokal, serta memudahkan peneliti untuk 

menentukan narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah beberapa 

customer AYS Motorsport. 

Subjek penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni : 

1. Narasumber dari beberapa customer AYS Motorsport 
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Tabel 3.1 Tabel Pelanggan AYS Motorsport 

Nama Asal Keterangan 

Calvin Medan Sudah 5 kali melakukan pengambilan 

sparepart sejak tahun 2014 hingga 

sekarang. 

Tonny Blitar Sudah 2 tahun menjadi reseller 

sparepart dan telah berturut- turut 

melakukan pengambilan sparepart 

Sumber : Data diolah (2018) 

 Wawancara yang dilakukan pada pelanggan AYS Motorsport diharapkan 

dapat membantu peneliti mendapatkan informasi yang berguna untuk mengetahui 

motivasi konsumen di dalam membeli produk bekas pada AYS Motorsport. 

2. Pakar online di bidang otomotif 

Tabel 3.2 Tabel Pakar Online Di Bidang Otomotif 

Nama Asal Keterangan 

Andre Malang Merupakan pakar online dan media sosial 

dalam bidang otomotif khususnya 

penjualan variasi mobil 

Edbert Malang Merupakan pakar di online dan media 

sosial dalam bidang otomotif khususnya 

penjualan velg mobil 

Sumber : Data diolah (2018) 
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 Harapannya dari wawancara yang dilakukan pada narasumber, peneliti 

mendapatkan informasi yang berguna untuk meningkatkan motivasi konsumen di 

dalam membeli produk bekas pada AYS Motorsport. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

wawancara. Menurut Kerlinger dalam (Gunawan, 2015) menjelaskan bahwa 

metode wawancara adalah situasi peran antarpribadi berhadapan muka, ketika 

seorang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh 

jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian, kepada seorang yang 

diwawancarai, atau informan. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang 

berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya atau 

interviewer, sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi atau 

informan. Terdapat beberapa macam wawancara menurut (Gunawan, 2015), yaitu 

wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Teknik wawancara  yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur, yaitu 

wawancara bebas kepada beberapa pelanggan AYS Motorsport. 

3.4 Uji Keabsahan Data. 

Uji keabsahan data pada penelitian ini akan menggunakan member check . 

Menurut (Ahmadi, 2014) member check adalah pengecekan data, kategori 

analisis, interpretasi, dan kesimpulan para narasumber. Member check memiliki 

beberapa tujuan, antara lain :  
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1. Memberikan kesempatan untuk mengukur dengan cermat apa yang 

dikehendaki responden dengan cara tertentu atau memberikan informasi 

tertentu. 

2. Memberi kesempatan kepada responden untuk membetulkan kesalahan 

mengenai fakta dan tantangan yang dianggap sebagai interpretasi yang salah. 

3. Menempatkan responden pada catatan utuk menyatakan hal-hal tertentu dan 

telah menyetujui tentang kebenaran catatan peneliti tentang data, sehingga 

tidak terjadi kesalahpahaman atau kesalahan peneliti. 

4. Memberikan kesempatan untuk merangkum langkah pertama selama analisis 

data. 

5. Memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan pengukuran 

tentang ketercukupan  keseluruhan sebagai tambahan untuk memperkuat poin-

poin data individual. 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan 

dengan proses pengumpulan data berlangsung dan juga dilakukan selama dan 

sesudah pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman dalam (Gunawan, 

2015) mengemukakan bahwa terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data 

penelitian kualitatif, yaitu : 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data menurut (Sugiono, 2007:92) dalam (Gunawan, 2015) 

merupakan kegiatan merangkum data, yaitu dengan memilih dan memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, serta mecari tema dan pola yang tepat. Data yang 
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direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk 

melakukan pengumpulan data. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan untuk 

memperoleh data yang berhubungan dengan motivasi konsumen di dalam 

membeli produk bekas secara online pada AYS Motorsport.  

2. Data Display (Paparan Data) 

Langkah selanjutnya adaldah pemaparan data. Menurut Miles & 

Huberman dalam (Gunawan, 2015), pemaparan data adalah sebagai sekumpulan 

informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan 

pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan 

pemahaman dan analisis data.  

3. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan) 

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan 

merupakan hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan yang 

didapat melalui berbagai tahapan analisis diharapkan dapat menjawab rumusan 

masalah. 

 


