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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi (Sugiyono, 2012). Menurut Moleong (2012), salah satu karakteristik 

dari penelitian kualitatif adalah deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan adalah 

berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan karena 

adanya penerapan metode kualitatif, maka data dapat berasal dari naskah 

wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau 

memo, dan dokumen resmi lainnya.. 

 

3.2.  Subyek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan informan atau narasumber yang merupakan 

sumber informasi dalam penelitian ini. Untuk menentukan informan, penulis 

menggunakan metode judgemental sampling, yaitu informan dipilih berdasarkan 

penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik dan kaya akan 

informasi untuk dijadikan sampel penelitian (Istijanto 2009 : 124). Subyek 

penelitian yang digunakan ada empat orang yang terdiri dari dua orang informan 

berasal dari distributor dan dua orang informan merupakan supplier produk 



21 

 

perusahaan Kharisma Cahaya Gemilang. Pemilihan distributor didasarkan pada 

pertimbangan bahwa model bisnis yang dijalankan perusahaan adalah B2B, 

sehingga yang menjadi pelanggannya adalah distributor dan bukan langsung ke 

konsumen, karena itu kedua distributor tersebut yang selama ini melakukan 

komplain atau keluhan karena kualitas produk sepatu perusahaan Kharisma 

Cahaya Gemilang yang kurang memuaskan dan harga yang terbilang mahal. 

Sedangkan pemilihan supllier berdasarkan pertimbangan bahwa supplier yang 

digunakan perusahaan mengambil langsung barang dari produsen sehingga 

otomatis berhubungan langsung dengan kualitas. 

 

3.3.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui wawancara dan observasi. Menurut Istijanto (2009:49) wawancara 

merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, 

mendalam, tidak terstruktur, dan individual (Istijanto, 2009:49). Ada beberapa 

tahapan yang harus dilakukan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data 

dengan menggunakan wawancara, yaitu: 

1) Membuat pedoman wawancara sehingga pertanyaan yang akan diajukan 

kepada informan dapat lebih fokus sesuai dengan tujuan penelitian. 

2) Menentukan informan penelitian 

3) Menentukan tempat dan waktu wawancara  

4) Melakukan proses wawancara. 
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5) Memastikan apakah semua informasi yang dibutuhkan telah diperoleh dari 

informan sebelum mengakhiri wawancara.  

6) Melakukan rekap hasil wawancara. 

Penelitian ini juga menggunakan observasi sebagai metode pengumpulan 

data. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengamati kualitas dan harga dari 

produk pesaing, sehingga nantinya dapat memberikan panduan atau pilihan  

strategi pemasaran yang tepat bagi perusahaan Kharisma Cahaya Gemilang  

 

3.4. Validitas dan Reliabilitas Data 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Menurut 

(Moleong, 2012:330-331) ada 4 macam jenis triangulasi, yatiu: 

a. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber yang 

berbeda  

b. Triangulasi metode, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil 

penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data  

c. Triangulasi penyidik, yaitu memanfaatkan peneliti atau pengamat lain 

untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data 

d. Triangulasi teori, yaitu memeriksa derajat kepercayaan dengan satu atau 

lebih teori 

Dari beberapa macam triangulasi yang telah disebutkan, penelitian ini 

menggunakan triangulasi sumber dimana data yang didapat dari hasil wawancara 

dengan informan penelitian di cross check dengan data yang didapatkan dari 
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informan lainnya. Uji reliabilitas dilakukan malalui pengamatan dengan lebih 

cermat dan berkesinambungan. Peneliti mengecek kembali data-data yang 

diperoleh dan dokumentasi-dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian 

sehingga data yang didapatkan reliabel. Dokumentasi tersebut berupa rekaman 

wawancara dan catatan observasi. 

3.5.  Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Tahapan yang 

dilakukan untuk melakukan analisis kualitatif sebagai berikut: 

a. Melakukan wawancara secara mendalam dengan informan yang telah 

ditentukan  

b. Melakukan rekapan hasil wawancara dengan responden penelitian  

c. Melakukan reduksi data yaitu proses editing, pengelompokkan data, dan 

meringkas data. Pada tahap reduksi data, penulis menyusun catatan-catatan 

mengenai berbagai hal sehingga peneliti dapat menemukan gagasan-

gagasan berkenaan dengan data yang didapatkan selama wawancara 

d. Melakukan pendekatan kualitatif, untuk memberikan gambaran yang detail 

dan mendalam mengenai kualitas produk dan harga dari produk Kharisma 

Cahaya Gemilang dengan menggunakan analisis SWOT. Hal ini dilakukan 

dengan cara mencari kelemahan dan keunggulan dari produk dan harga 

Kharisma Cahaya Gemilang serta melihat peluang dan ancaman yang 

dihadapi Kharisma Cahaya Gemilang dalam kegiatan pemasarannya. 

e. Peneliti memanfaatkan bahan-bahan kajian pustaka dari BAB II yang 

membahas tentang kualitas produk dan strategi penetapan harga untuk 
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memperdalam analisis yang didapatkan dari hasil wawancara dengan 

informan penelitian. Dengan demikian, setiap data yang didapatkan dari 

hasil wawancara dan observasi akan dianalisis dengan menggunakan teori-

teori yang terdapat di Bab II.  

f. Memberikan panduan atau pilihan strategi pemasaran yang tepat bagi 

perusahaan Kharisma Cahaya Gemilang berdasarkan analisis SWOT. 

 


