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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat 

eksploratif. Menurut Juliandi et al (2014) penelitian kualitatif merupakan jenis 

penelitian yang menghasilkan temuan tidak berdasarkan prosedur statistik atau 

cara kuantifikasi tertentu. Penelitian eksploratif menurut Kuncoro (2013) adalah 

penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang 

sifatnya masih baru dan untuk memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif eksploratif dikarenakan peneliti 

ingin mendapatkan suatu strategi distribusi karena selama ini belum memiliki 

strategi untuk pendistribusian media cetak Fly High. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive 

sampling, yaitu pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk 

memberikan informasi yang dibutuhkan (Silalahi, 2012). Penelitian kualitatif 

menurut S. Nasution (dalam Sugiyono, 2013) menjelaskan bahwa penentuan unit 

sampel (responden) dianggap telah memadai apabila telah sampai kepada taraf 

“redundancy” (datanya telah jenuh, apabila ditambah sampel lagi tidak 

memberikan informasi yang baru). Sampel yang dibutuhkan pada masing-masing 

kriteria informan pada penelitian ini adalah 3 informan pemasang iklan dan 3 

perusahaan kompetitor. 

Penelitian ini menggunakan teknik informan kunci dengan cara mencari 

dan mewawancarai beberapa orang ahli atau informan kunci di bidang yang 
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berhubungan dengan situasi yang akan diteliti (Kuncoro, 2013). Informan pada 

penelitian ini adalah Kompetitor dan Pemasang Iklan. Kriteria informan tersebut 

antara lain: 

Tabel 3.1 Kriteria Informan 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono (2013) 

Informan penelitian ini yang sesuai dengan kriteria masing-masing yaitu:  

1. Kompetitor Perusahaan Fly High: 

a. Majalah Shopping at  Pasar Atom (CEO atau manajer distribusi). 

Majalah Shopping at Pasar Atom terletak di Jl. Stasiun Kota No. 

7A,  Surabaya berdiri sejak Januari 2006 dengan memproduksi majalah 

iklan yang dibagikan secara gratis di 6000 distribution point yang berada 

di kota Surabaya, Malang, Jakarta dan luar pulau. Majalah Shopping at 

Pasar Atom sudah terbit sebanyak 92 edisi. 

b. Iklan Pos (CEO atau manajer distribusi) 

Iklan Pos yang terletak di Ruko Panji Makmur Blok C No.25, Jl. 

Panjang Jiwo No. 46-48 Surabaya berdiri sejak tahun 2008 dengan 

memproduksi media cetak iklan yang dibagikan secara gratis di Surabaya. 

Iklan Pos dibagikan secara gratis di distribution point yang berada di kota 

Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Iklan Pos Surabaya sudah menerbitkan 

sebanyak 75 edisi. 
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c. Publicity Magazine (CEO atau manajer distribusi) 

Majalah Publicity berdiri sejak tahun 2012. Majalah Publicity 

adalah media cetak yang berbasis bisnis komunitas serta bersegmentasi 

menengah ke atas yang didistribusikan secara gratis, berlokasi di Jl. 

Kulintang Kav. 26 Tunggul Wulung, Malang. Majalah Publicity terbit 

setiap awal bulan dengan tema yang berbeda setiap bulannya sehingga 

majalah Publicity  sudah terbit sebanyak 21 edisi. 

2. Pemasang Iklan: 

a. Dieng Travel (CEO atau manajer pemasaran) 

Dieng Travel adalah perusahaan bergerak dalam bidang jasa travel 

dan transportasi  berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprapto No.60 Malang, 

berdiri sejak 15 Mei 2012. Dieng Travel telah memasang iklan di 

majalah/media cetak Fly High pada edisi “Big Holiday”. 

b. Gylden Chocolate (CEO atau manajer pemasaran) 

Gylden Chocolate berlokasi di Jl. Residen Sudirman No. 43,  

Surabaya berdiri sejak Februari 2012. Gylden Chocolate adalah 

perusahaan yang memproduksi chocolate praline. Gylden Chocolate telah 

memasang iklan di majalah/media cetak Fly High pada edisi “Big 

Holiday”. 

c. PT Aweco Indosteel Perkasa Surabaya (CEO atau manajer pemasaran) 

PT Aweco Indosteel Perkasa Surabaya adalah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang teknik mesin berdiri sejak tahun 2001 dan 

berlokasi di Jl. Raya Wonoayu 26C, Gempol. PT Aweco Indosteel Perkasa 
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Surabaya telah memasang iklan di majalah/media cetak Fly High pada 

edisi “Party” dan buku tulis. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam untuk mendapat 

informasi yang mendalam dari informan (Flick, 2009) dengan sifat pertanyaan 

open-ended questions. Open-ended questions yaitu pertanyaan yang tidak mudah 

dijawab dengan suatu respon yang tersendiri seperti “ya” atau “tidak”, atau sebuah 

kata atau frasa singkat (Ahmadi, 2014). Tujuan peneliti melakukan wawancara 

mendalam dengan open-ended questions (lampiran D-1 dan lampiran E-1) untuk 

mendapatkan jawaban dan informasi mendalam yang berguna bagi peneliti. 

Informan wawancara mendalam yang sesuai dengan kriteria terhadap 

kompetitor Perusahaan Fly High yaitu Surabaya City Guide Free Magazine, Iklan 

Pos, dan Publicity Magazine, sedangkan informan wawancara mendalam terhadap 

pemasang iklan lama yaitu Dieng Travel, Gylden Chocolate, dan PT Aweco 

Indosteel Perkasa Surabaya. 

3.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2014), dalam penelitian kualitatif temuan atau data 

harus dicek keabsahannya, salah satu cara untuk menguji keabsahan data adalah 

teknik triangulasi. Triangulasi menurut Fraenkel dan Wallen (dalam Sugiyono, 

2014) adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Terdapat tiga macam triangulasi menurut Sugiyono (2014) yaitu 

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. 
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Penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber yaitu mendapatkan data dari 

sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2014). 

Langkah-langkah untuk menguji validitas dalam penelitian ini adalah: 

1 Data didapatkan dari hasil wawancara. 

2 Mengecek hasil wawancara dengan cara bertanya ke informan lain. 

3 Melakukan triangulasi sumber. 

4 Jika hasil dari uji validitas sama, maka data dikatakan valid. 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah kamera yang menghasilkan 

foto sebagai dokumen dalam bentuk soft copy dan hard copy. Rekaman audio 

yang berguna untuk merekam suatu kegiatan yang menghasilkan dokumen 

rekaman audio dalam bentuk soft copy. 

Menurut Stainback (dalam Sugiyono, 2014), reliabilitas berkenaan dengan 

derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Menurut Faisal (dalam 

Sugiyono, 2014) disimpulkan bahwa suatu penelitian dikatakan reliabel jika 

peneliti mempunyai dan dapat menunjukkan “jejak aktivitas lapangannya”. 

Penelitian melakukan uji reliabilitas dengan cara peneliti memaparkan semua 

proses penelitian kepada pembimbing skripsi yang berperan sebagai auditor yang 

independen untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan 

penelitian (Sugiyono, 2014). 

3.4 Metode Analisis Data 

Data yang didapat akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan model Miles & 

Huberman (Sugiyono, 2014) yang diilustrasikan sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Langkah-Langkah Analisis Data Miles & Huberman  
Sumber: Sugiyono, 2014 
 
Langkah-langkah untuk menganalisis data berdasarkan ilustrasi gambar 3.1 yaitu: 

a. Mereduksi data dengan cara memilih data yang sesuai dengan strategi 

distribusi. 

b. Melakukan uji validasi dengan cara triangulasi sumber. 

c. Setelah data reduksi sudah divalidasi, data disajikan secara sistematis dalam 

bentuk teks naratif dihubungkan dengan strategi distribusi sehingga 

menghasilkan strategi distribusi bagi Perusahaan Fly High. 

d. Merumuskan simpulan dari hasil penelitian. 

e. Melaporkan hasil penelitian secara lengkap. 

 

 

 

 

 

 


