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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan 

menggunakan metode wawancara. Menurut Sugiyono (2010 : 1), metode 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, analisis 

data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi.  

3.2. Penentuan Informan 

 Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau natural 

setting, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik 

(Sugiyono, 2010 : 2). Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik snowball sampling, yaitu prosedur pengambilan sampel dimana responden 

pertama dipilih dengan metode probabilitas, dan kemudian responden selanjutnya 

diperoleh dari informasi yang diberikan oleh responden yang pertama (Kuncoro, 

2009 : 141). Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, yang merupakan 

dua orang konsumen (satu orang konsumen Dignity dan satu lagi konsumen dari 

kompetitor), fasilitator project selama semester enam hingga tujuh, serta seorang 

ahli dalam bidang marketing. Pada informan konsumen Dignity, akan diperoleh 

informasi pada informan kedua, yaitu konsumen pesaing. Pemilihian kriteria 

informan tersebut adalah: 
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1. Memahami dan menggunakan bodykit plastik. 

2. Memiliki pengalaman membeli bodykit di kompetitor. 

3. Memiliki pengalaman membeli bodykit di Dignity. 

4. Membimbing bisnis project Dignity. 

5. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang marketing. 

6. Berlokasi di Surabaya. 

3.3. Jenis Data 

 Menurut Indriarto (2014 : 145), data penelitian berdasarkan jenis ada tiga, 

yaitu data subyek, data fisik, dan data dokumenter. Penelitian ini akan 

menggunakan data subyek dan data fisik. 

1. Data Subyek : Jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, 

atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi 

subjek penelitian. 

2. Data Fisik : Jenis data penelitian yang berupa obyek atau benda fisik. 

3.4. Sumber Data 

 Penelitian kualititatif ini menggunakan 2 macam sumber data. Sumber 

data terdapat dua macam (Sugiyono, 2010 : 62), yaitu : 

a. Sumber primer : sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil 

wawancara yang diolah, yaitu berupa transkrip percakapan serta hasil 

rekaman audio. 
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b. Sumber sekunder : sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, dapat melalui orang lain atau melalui 

dokumen. 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

(Sugiyono, 2010 : 63). Data kualitatif dikumpulkan dengan cara melakukan indept 

interview (wawancara mendalam). 

Susan Stainback dalam Sugiyono (2010 : 72) menyatakan bahwa dengan 

wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. 

Wawancara yang akan digunakan adalah jenis semisterstruktur. Tujuan dari 

jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, 

dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat serta ide-idenya. (Sugiyono, 

2010 : 73). 

Wawancara dilakukan dengan personal. Wawancara personal merupakan 

wawancara antar orang, yaitu peneliti dengan responden. (Kuncoro, 2009 : 160). 

Alat yang akan digunakan dalam proses pengumpulan data menggunakan 

perekam suara atau  sound recorder. Data-data yang akan digali dalam wawancara 

tersebut berkisar pada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut marketing mix 

serta daya saing. 

Penelitian ini juga akan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono 

(2009 : 125), triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan 
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berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat tiga macam triangulasi menurut 

Sugiyono (2010 : 127), yaitu : 

1. Triangulasi Sumber : Menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Sumber informan dalam penelitian ini adalah ahli di bidang marketing, 

dosen fasilitator project usaha Dignity, serta konsumen Dignity dan 

konsumen kompetitor. 

2. Triangulasi Teknik : Menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam 

(indepth interview) serta dokumentasi. 

3. Triangulasi Waktu : Waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Data 

yang dikumpulkan dengan wawancara di pagi hari pada saat narasumber 

dalam keadaan segar dan belum banyak masalah, maka akan memberikan 

data yang lebih valid sehingga datanya lebih kredibel. 

3.6. Verifikasi Data 

Penelitian ini akan menggunakan beberapa macam validitas untuk 

memverifikasi data. Menurut Yin (2009 : 38), terdapat empat macam pengujian 

untuk pengecekan valid atau tidaknya suatu data, yaitu dengan validitas konstruk, 

validitas internal, validitas eksternal, dan reliabilitas. 

Menurut Sugiyono (2014 : 430), kriteria utama terhadap data hasil 

penelitian kualitatif adalah valid, reliabel, serta objektif. Validitas merupakan 

derajad ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang 
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dapat dilaporkan oleh peneliti. (Sugiyono, 2010 : 117). Pada penelitian kualitatif, 

data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan 

peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. 

(Sugiyono, 2010 : 119). Terdapat dua macam validitas penelitian (Sugiyono, 2010 

: 117), yaitu validitas internal dan validitas eksternal. 

3.6.1. Validitas Konstruk 

 Validitas konstruk dicapai dengan cara menetapkan pengukuran 

operasional yang benar atas konsep penelitian yang sedang dilakukan. Tujuan dari 

validitas konstruk adalah memastikan pemahaman seorang peneliti atas 

penciptaan kebenaran dan direfleksikan pada sudut pandang informan. Cara-cara 

yang dilakukan dalam meningkatkan validitas konstruk adalah : 

1. Triangulasi sumber data dilakukan dengan memeriksa bukti yang berasal 

dari sumber-sumber, dan menggunakannya untuk membangun justifikasi 

tema-tema secara keseluruhan. Sumber yang digunakan antara lain hasil 

wawancara antara peneliti dengan informan berupa transkrip. 

2. Menetapkan alur keterkaitan dari sumber data. Peneliti membuat catatan 

keterkaitan antar setiap aktifitas yang telah dilakukan. Penetapan alur 

tersebut dilakukan oleh peneliti dengan membuat protokol penelitian yang 

membantu dan mengarahkan peneliti melakukan aktifitas pengumpulan 

data (wawancara), penyimpanan data (membuat database hasil 

wawancara), hingga pengolahan data (coding data, analisis data, mencari 

keterkaitan data, serta proses penulisan laporan penelitian). 

 



26 

 

3.6.2. Validitas Internal 

Selain menggunakan validitas konstruk, penelitian ini juga menggunakan 

validitas internal. Validitas internal merupakan validitas yang berkenaan dengan 

derajad akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Jika desain penelitian 

dirancang untuk meneliti marketing mix, maka data-data yang diperoleh 

seharusnya merupakan data yang akurat tentang marketing mix.  

Langkah-langkah dalam validitas internal menurut Creswell dalam Sugiyono 

(2014) : 

1. Menyusun rencana triangulasi. 

2. Menyusun rencana penerimaan dari informan member checks. 

3. Mengidentifikasi bagaimana informan serta partisipan terlibat dalam setiap 

tahap penelitian. 

3.6.3. Validitas Eksternal 

Selain validitas internal, penelitian ini juga menggunakan validitas 

eksternal. Merupakan validitas yang berkenaan dengan derajad akurasi apakah 

hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau ditetapkan dalam populasi, dimana 

sampel tersebut diambil. Jika sampel penelitian representatif, instrumen valid dan 

reliabel, serta cara pengumpulan dan analisis data benar, maka penelitian tersebut 

memiliki validitas eksternal yang tinggi. 

Bagaimanapun keterbatasan generalisasi dapat didiskusikan untuk kategori 

ataupun tema-tema yang muncul dari analisis data atau untuk protokol 

pengumpulan data oleh peneliti. Strategi yang diterapkan adalah menjelaskan 

deskripsi-deskripsi yang detail, lengkap, dan padat hingga orang akan paham dan 
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tertarik. Selain itu, cara yang dapat dilakukan adalah membandingkan penemuan 

penelitian dengan teori-teori yang telah ada. 

3.6.4. Reliabilitas 

Reliabilitas meupakan derajad konsistensi dan stabilitas dari suatu data 

atau temuan. (Sugiyono, 2010 : 118). Suatu data dinyatakan reliabel, apabila dua 

atau lebih peneliti dengan objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau 

peneliti sama dengan waktu yang berebeda dapat menghasilkan data yang sama. 

(Sugiyono, 2010 : 118). Tujuannya adalah untuk mengurangi adanya kesalahan 

dan bias. 

 Cara-cara yang dapat digunakan : 

1. Menggunakan protokol penelitian dan pengembangan database penelitian. 

2. Menerapkan teknik triangulasi dalam pengumpulan dan analisis data 

dengan melakukan wawancara. 

3. Strategi dan prosedur pengumpulan data sehingga analisis data, akan 

dilaporkan secara terperinci oleh peneliti agar dapat memberikan 

penjelasan yang jelas dan akurat mengenai teknik dan pendekatan yang 

digunakan peneliti. 

3.7. Metode Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2010 : 

119), dalam penelitian kualitatif, cara pelaporan penelitian bersifat individualistik, 

selalu berbeda setiap orang. Tiap peneliti memberikan laporan menurut caranya 

masing-masing, demikian juga dalam pengumpulan data, pencatatan hasil 

wawancara mengandung unsur-unsur individualistik.  
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 Creswell dalam Sugiyono (2014 : 347) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif merupakan proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu 

dan kelompok. Proses penelitiannya meliputi : (1) membuat pertanyaan penelitian 

dan prosedur yang masih bersifat sementara, (2) mengumpulkan data pada seting 

partisipan (3) analisis data secara induktif, (4) membangun data parsial dalam 

tema, (5) memberikan interpretasi terhadap makna dari suatu data. 

 Langkah-langkah dalam penelitian kualitatif : 

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini akan 

melibatkan transkrip hasil wawancara, scanning materi, mengetik data 

lapangan, serta memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam 

beberapa jenis yang berbeda, tergantung pada sumber informasi. 

2. Membaca keseluruhan data. Langkah ini adalah untuk membangun 

pendapat umum atas informasi yang telah diperolej dan merefleksikan 

maknanya secara keseluruhan. 

3. Menganalisis lebih detail dengan cara mengklasifikasikan data ke dalam 

kode atau coding. Coding adalah proses mengolah materi atau informasi 

yang diterima menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. 

Terdiri atas beberapa tahap : 

a. Mengambil data berupa tulisan atau gambar yang telah 

dikumpulkan. 

b. Mensegmentasikan kalimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut 

kedalam beberapa kategori. 
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c. Melabel kategori-kategori dengan istilah atau kode khusus, dengan 

cara mengikuti sistematikan pembuatan kode. Contoh pengkodean 

hasil wawancara dengan informan : 

A-1/AB/3, yang artinya : 

A-1 :lampiran acuan pertanyaan wawancara A-1. 

AB :inisial nama informan, misal Andi Basuki (AB). 

3 :nomor urut jawaban informan atas pertanyaan. 

4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan latar, orang, kategori, 

serta tema yang akan dianalisis. Deskripsi tersebut melibatkan usaha 

penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi, 

ataupun peristiwa-peristiwa dalam latar tertentu.  

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema akan disajikan kembali 

dalam bentuk narasi atau laporan kualitatif. Pendekatan yang paling 

populer adalah menggunakan bentuk naratif dalam penyampaian analisis. 

6. Kemudian, data akan dianalisis menggunakan alat analisis manajemen dari 

masing-masing aspek, yaitu product, price, place, dan promotion dari alat 

analisis yang sudah ditentukan. Product akan dianalisis menggunakan alat 

analisis three levels of product, yang terdiri dari core customer value, 

actual product, dan augmented product. Produk akan diklasifikasikan 

menurut alat analisis tersebut. 

Price akan dianalisis menggunakan alat analisis Cost-based, dengan rumus 

break-evenanalysis. 
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Kemudian place akan dianalisis menggunakan alat analisis tingkat toko. 

a.                             
                     

                      
  

b.                                 

                           

                      
  

c.                             

                                                       

                      
  

Promotion akan dianalisis menggunakan share of voice, gross rating 

point, dan share of spending. 

1.                  
                                                

                                                           
  

2. [GRP = Reach x Frequency] 

3. [Share of Spending = 
      

             
  

7. Mengimplementasikan atau memaknai data. Implementasi juga dapat 

berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian 

dengan informasi yang berasal dari teori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


