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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Deskripsi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan 

hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, 

data, tujuan dan kegunaan. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode 

penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan 

menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan 

metode atau pendekatan studi kasus (Sugiyono, 2017).  

3.2 Subjek dan Objek Penelitian 

Peneliti menentukan subjek penelitian dengan teknik purposive sampling. 

Menurut Sugiyono (2017) purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel data 

yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Subjek dan objek penelitian yang telah 

ditentukan oleh peneliti dapat dilihat berdasarkan tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Subjek  dan Objek Penelitian  
No Nama Keterangan Kriteria Tujuan 

1 Maulid Rizqi Pemilik 

Mayster 
 Owner Mayster. 

 Menjalankan bisnis lebih dari 1 

tahun. 

Bertujuan untuk mengetahui 

sistem komunikasi pemasaran 

yang dijalankan oleh Mayster. 

2 Tjatur Josafat Pemilik 

Crispbee 
 Owner Clean and Bar 

 Menjalankan bisnis lebih dari 1 

tahun 

Bertujuan untuk mengetahui 

sistem komunikasi pemasaran 

yang dijalankan oleh Clean 

and Bar. 

3 Jodit Prabowo Pemilik 

Dom 
 Owner DOM 

 Menjalankan bisnis lebih dari 1 

tahun 

Bertujuan untuk mengetahui 

sistem komunikasi pemasaran 

yang dijalankan oleh DOM. 

4 Edrick Lunrang CMO Cleans  Menjabat sebagai CMO selama 1 

tahun. 

 Paham mengenai pemasaran dari 

Cleans 

Bertujuan untuk mengetahui 

sistem komunikasi pemasaran 

yang dijalankan oleh Cleans. 

Sumber : Data Diolah (2018)  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2017), pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

berbagai cara dan sumber. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data 

dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber 

sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Bila dilihat dari segi cara atau 

teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

cara wawancara, kuesioner, observasi, dan gabungan ketiganya. 

Menurut Esterberg dalam buku Sugiyono (2017), wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 
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dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang digunakan 

peneliti adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur Wawancara 

semi terstruktur sudah termasuk dalam kategori in-depth interview yang 

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur  

Esenberg dalam buku Sugiyono (2017). Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara 

diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti 

menggunakan alat bantu rekam untuk memudahkan dalam proses pengolahan data. 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

 Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan pada peneliti (Sugiyono, 2017). 

Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian. Reliabilitas merupakan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan, 

Susan dalam buku Sugiyono (2017). Karena reliabilitas berkenaan dengan derajat 

konsistensi, maka bila ada peneliti lain mengulangi atau mereplikasi dalam penelitian 

pada objek yang sama dengan metode yang sama maka akan menghasilkan data yang 

sama. Pengujian data yang reliabel dilakukan dengan cara diaudit oleh auditor yang 

independen yaitu pembimbing melakukan audit terhadap keseluruhan proses aktivitas 

peneliti. Keabsahan data juga dapat dikatakan sebagai data yang valid dan reliabel. 

Peneliti dapat melakukan dengan menggunakan beberapa metode. Metode yang 
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digunakan adalah triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2017), triangulasi sumber 

merupakan metode untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan 

teknik yang sama, yaitu dengan teknik wawancara semi terstruktur. Metode ini 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah 

ditemukan. Uji kredibilitas data dengan metode triangulasi sumber ini akan dilakukan 

pada beberapa informan. Informan tersebut adalah CMO Cleans, pemilik bisnis 

Mayster, Crispbee, dan Dom. Hasil dari wawancara dari perusahaan benchmark akan 

dibandingkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh CMO Cleans. 

3.5 Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan 

Proses benchmarking memiliki beberapa metode. Salah satu metode yang paling 

terkenal dan banyak diadopsi oleh organisasi adalah metode 12, yang diperkenalkan 

oleh Camp (1989). Langkah metode 12 terlalu luas untuk dijabarkan. Agar mudah, 

tahapan 12 tersebut bisa diringkas menjadi 6 bagian utama. Pada penelitian ini, 

peneliti hanya menjalankan tahap 1 hingga tahap yang ke 4, yaitu :  

1. Identifikasi problem apa yang hendak dijadikan subyek, dapat berupa proses, 

fungsi, output, dsb. 

2. Identifikasi industri/organisasi/lembaga yang memiliki aktifitas/usaha serupa, 

dengan melihat di dalam asosiasi industri yang berada di bidang sejenis. 
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3. Identifikasi industri yang menjadi pemimpin/leader di bidang usaha serupa, 

dengan melihat di dalam asosiasi industri, survey, customer, majalah finansial 

yang mana industri yang menjadi top leader di bidang sejenis. 

 

4. Lakukan survey/wawancara pada industri untuk pengukuran dan praktek yang 

dilakukan, dengan melakukan pengumpulan data menggunakan wawancara 

kualitatif untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan sesuai problem 

yang diidentifikasi di langkah awal. Bagian ini dilakukan dengan 

mengaplikasikan teknik analisis data dari Miles dan Huberman (1984) dalam 

Sugiyono (2017), yaitu : 

 Data Reduction (Reduksi data), yaitu perangkuman data dengan 

memilih hal pokok dan fokus pada hal penting. 

 Data Display (Penyajian Data), yaitu mengorganisasikan dan 

menyusun pola hubungan agar mudah dipahami. Data dapat berbentuk 

bagan, diagram, tabel, atau uraian singkat. 

 Conclusion / Verification (Simpulan / Verifikasi), yaitu penarikan 

kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti pendukung. 
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Peneliti memilih menggunakan tahap satu hingga tahap yang keempat karena pada 

tahap kelima peneliti harus kembali ke perusahaan benchmark untuk melihat langsung proses 

komunikasi pemasaran yang dijalankan, namun peneliti dibatasi oleh waktu untuk melakukan 

tahap tersebut, dan untuk tahap keenam penelitian ini hanya berbatas penelitian dan belum 

langsung di implementasikan kepada perusahaan Cleans. 

 


