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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Subjek Penelitian 

 Moleong (2010: 132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, 

yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Berdasarkan pengertian 

tersebut peneliti mendeskripsikan subjek penelitian sebagai pelaku yang 

merupakan sasaran pengamatan atau informan pada suatu penelitian yang 

diadakan oleh peneliti. Pihak yang menjadi subjek penelitian adalah konsumen 

Sumber Tujuh Berkat dan Konsumen produk fillet ikan di Surabaya, Jawa Timur. 

 Kriteria dari informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kriteria Informan 

Konsumen Sumber Tujuh 

Berkat 

Konsumen fillet ikan di 

Surabaya 

Perusahaan sejenis 

- Sejumlah 2 orang  

- Pernah membeli produk 

Sumber Tujuh Berkat lebih 

dari 3 kali 

- Berlokasi di Surabaya, 

Jawa Timur 

- Sejumlah 3 orang 

- Membeli produk fillet ikan 
minimal 2 kali  per bulan 

- Berlokasi di Surabaya, Jawa 
Timur 

- Sejumlah 1 orang 

- Perusahaan yang menjual 

produk fillet ikan. 

- Perusahaan yang berlokasi 

di wilayah Surabaya. 

- Perusahaan yang telah 

berdiri minimal 3 tahun 
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3.2 Profil Informan  

Tabel 3.2 Profil Informan Penelitian 

No Nama Pekerjaan Alamat 

1 Andhika Advisor Depo Ikan Villa Sentra Raya D1/8 

2 Rudy  Karyawan Graha Family N18 

3 Chyntia Mahasiswa Villa Taman Telaga TJ5/9 

4 Rifka Ibu rumah tangga Jl. Kencana Sari Timur XII/8 

5 Marmi Ibu rumah tangga Taman Puspa Raya D26 

6 Elly Ibu rumah tangga Graha Family FF 23 

 

3.3 Metode Pengambilan Data  

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Wawancara. Wawancara adalah sebuah interaksi yang didalamnya terdapat 

pertukaran atau berbagai aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif 

dan informasi (Steward dan Cash dalam Herdiansyah, 2010:118). Jenis 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-

depth interview). Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan 

informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Bungin, 2011: 111) 

 

Berikut adalah keterangan wawancara yang sudah dilakukan : 

Tabel 3.3 Tabel Keterangan Wawancara 

No Nama Pekerjaan Lokasi Wawancara Tanggal Wawancara 



19 
 

1 Andhika Advisor Depo Ikan UC Walk 29 Oktober 2014 

2 Rudy  Karyawan Graha Family N18 27 Oktober 2014 

3 Chyntia Mahasiswa Universitas Ciputra 28 Oktober 2014 

4 Rifka Ibu rumah tangga Pasar Modern Darmo 26 Oktober 2014 

5 Marmi Ibu rumah tangga Pasar TPR 28 Oktober 2014 

6 Elly Ibu rumah tangga Pasar Modern Darmo 29 Oktober 2014 

 

3.4 Validitas   

Pada penelitian ini, validitas menggunakan metode triangulasi. Metode 

triangulasi adalah metode yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan dan 

menganalisis data, artinya fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik 

sehingga memperoleh tingkat kebenaran yang tinggi karena dilihat dari berbagai 

sudut pandang. (Raharjo 2010:12). Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi 

sumber data. Triangulasi sumber data menggunakan berbagai sumber data dengan 

mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap  memiliki sudut pandang 

yang berbeda. 

 

 

Gambar 3.1 Triangulasi Sumber Data yang Digunakan 

3.5 Metode Analisis 

Model data analisis kualitatif adalah analisis yang menggunakan data 

bukan angka yang berupa teks, gambar, suara ataupun kombinasi dan juga artifak 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2012:35) metode penelitian deskriptif adalah metode 

Data Wawancara 

Konsumen fillet ikan 

Konsumen STB 

Perusahaan Sejenis 
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penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variable 

satu dengan yang lain.  Ada 3 tahap dalam teknik analisis data yaitu, reduksi data, 

penyajian data dan pengambilan kesimpulan. 

1. Reduksi Data, mereduksi data berarti berangkum, memilih hal–hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal–hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencari bila diperlukan. 

2. Penyajian Data, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. 

3. Kesimpulan atau Verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti–bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti–bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 

Tahapan analisis dalam penelitian ini yang dijadikan pedoman dalam 

penulisan karya tulis ini adalah: 
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1. Peneliti mengumpulkan data hasil wawancara dengan mendokumentasikan 

seluruh proses wawancara dengan menggunakan alat bantu seperti 

recorder dan kamera. Jika responden atau informan tidak bersedia untuk 

direkam atau difoto, maka peneliti akan menggunakan kertas catatan dan 

alat tulis untuk mencatat semua pembicaraan pada saat wawancaradan 

mengumpulkan teori-teori yang berhubungan dengan persepsi konsumen 

dan strategi promosi 

2. Mengelompokan data hasil wawancara  

3. Melakukan analisis terhadap hasil wawancara 

4. Melakukan analisis SWOT pemasaran 

5. Membuat strategi promosi yang sesuai dengan hasil analisis 

 

 

 

 

 

 


