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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Deskripsi Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis 

kualitatif diskriptif. Penelitian jenis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

kepada peneliti terhadap apa yang terjadi di lingkungan dengan menggunakan narasi. 

Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi obyek 

yang alamiah (Sugiyono, 2017). Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan 

pada analisis proses yang berpikir secara induktif, yang berkaitan dengan hubungan 

antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah (Gunawan,2013). 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Peneliti ini menentukan subjek dengan mengunakan teknik Purposive 

Sampling. Teknik Purposive Sampling adalah teknik yang menentukan narasumber 

atau sumber data yang diperlukan dengan pertimbangan tertentu yang memenuhi 

kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan mengambil 

subjek bukan berdasarkan strata, random atau daerah tetapi didasarkan pada tujuan 

tertentu (Sugiyono, 2017). Subjek dalam penelitian ini adalah para manajer Forte 

untuk mendapatkan sudut pandang tentang value proposition perusahaan, konsumen 

di Surabaya yang pernah melakukan pembelian produk Forte, agar peneliti dapat 

mengerti apa yang diinginkan, diharapkan dan dikeluhkan oleh konsumen setelelah 
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melakukan pembelian, calon konsumen Forte agar dapat mengetahui alasan mereka 

mengapa tidak jadi melakukan pembelian dan perusahaan sejenis yang telah berdiri 

minimal 3 tahun yang menjual produk serupa, agar peneliti dapat membandingkan 

value proposition perusahaan sejenis dan value proposition Forte sendiri agar dapat 

melengkapi value proposition Forte. 

Tabel 3.1 Kriteria Subjek Penelitian 
No Subjek penelitian Kriteria 
1 Manajer Forte 1. Anggota yang bekerja dari awal berdirinya perusahaan Forte 

2 Konsumen Forte 1. merupakan konsumen yang pernah melakukan pembelian 
2. Berdomisili di Surabaya 
3. Telah melakukan pembelian ulang 

3 Calon konsumen 
Forte 

1. Merupakan konsumen yang batal melakukan pembelian 
2. Berdomisili di Surabaya 

4 Manager/owener 
Perusahaan sejenis 
(Davido Gracia) 

1. Sudah berdiri minimal 3 tahun 
2. Berdomisili di Surabaya 
3. Mempunyai Toko online maupun offline 
4. Penjualan yang stabil tiap bulan nya. 
5. Pendapatan diatas Rp. 15.000.000,- / bulan 
6. Menjual produk yang serupa 
7. Manajer/owner 

Sumber: Olahan Peneliti, 2018 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan dilakukan dengan teknik 

wawancara semi terstruktur. Wawancara adalah suatu pembicaraan yang diarahkan 

pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua 

orang atau lebih berhadapan secara fisik (Setyadin dalam Gunawan, 2015). Peneliti 

menggunakan wawancara semi-terstruktur  agar informan dapat merasa lebih terbuka 

dan dapat menyampaikan pendapat serta ide-ide yang disarankan (Sugiyono, 2017). 
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Cara membaca data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan transkrip 

hasil wawancara yang ada. Transkrip adalah data wawancara yang diketik dan data 

utama dari wawancara (Emzir, 2012). 

 

3.4 Keabsahan Data 

Keabsahan data berarti data yang telah dikumpukan oleh peneliti harus valid 

dan reliabel. Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu metode triangulasi 

sumber dan member checking, metode triangulasi sumber merupakan teknik yang 

menarik benang merah dari berbagai informan-informan yang telah diwawancarai 

dalam penelitian ini (Sugiyono, 2015). Triangulasi sumber informan yang dimaksud 

adalah manajer Forte, kosumen Forte, calon konsumen Forte dan perusahaan sejenis. 

Metode yang kedua adalah member checking, yaitu proses mencocokan data 

yang telah diperoleh peneliti dengan narasumber atau informan. Apabila data yang 

disajikan peneliti disepakati oleh informan, maka data tersebut dapat dibilang valid 

dan apabila informan tidak menyetujui data tersebut, maka data tersebut dapat 

dikatakan tidak valid (Sugiyono,2015). 

 

3.5 Metode Analisis Data 

 Penelitian ini akan menganalisis data dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif menggunakan metode wawancara semi-terstruktur. Wawancara akan 

dilakukan pada konsumen potensial terlebih dahulu untuk dapat membentuk 

Customer profiling. Selanjutnya akan dilakukan wawancara pada anggota internal 
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perusahaan Forte untuk membentuk value maping. Lalu akan dilakukan wawancara 

pada satu perusahaan sejenis untuk mengembangkan dan mengadopsi value yang 

dapat diaplikasikan pada perusahaan Forte. Selanjutnya adalah melakukan fit, yaitu 

proses membandingkan data antara customer profiling dan value maping. Apabila 

tidak terjadi kecocokan maka harus dilakukan evaluasi untuk mendapatkan masukan 

untuk pengembangan value proposition pada perusahan Forte. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan tahapan yang dikemukakan oleh 

Hubberman dalan Sugiyono (2015), yaitu : 

a.  Reduksi Data  

Reduksi data merupakan proses merangkum data dengan memilih hal-

hal pokok dan hanya berfokus pada suatu hal yang penting dan dibutuhkan 

saja. Cara melakukan reduksi data adalah dengan menulis kembali hal-hal 

yang terjadi di lapangan ketika melakukan wawancara dengan narasi. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan proses penyusunan pola hubungan agar 

mudah dipahami, dalam penyajiannya data dapat berbentuk suatu bagan, 

diagram,  ataupun penjelasan singkat yang menggambarkan data tersebut. 

c.  Simpulan/Verifikasi  

Simpulan/Verifikasi merupakan penarikan suatu kesimpulan atau 

intrepretasi awal setelah melakukan wawancara yang bersifat sementara dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti pendukungnya. 

 


