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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

metode fenomenologi deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan karena gejala dari 

subjek yang diteliti bersifat menyeluruh dan tidak dapat dibatasi, bukan bersifat 

tunggal dan parsial seperti pada penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2015: 285). 

Penelitian kualitatif ini akan dianalisi secara induktif. Metode fenomenologi 

deskriptif digunakan untuk mengeksplorasi sebanyak mungkin situasi sosial 

dengan cara mengidentifikasi strategi bersaing informan menghadapi fenomena 

persaingan melalui pengalaman informan selama perusahaan berdiri secara 

menyeluruh, mendalam, dan luas (Creswell, 2016: 18). Penelitian ini juga 

mengkombinasi dengan pendekatan grounded research. Hal ini disebabkan karena 

fenomena yang diteliti masih bersifat abstrak yang berdasarkan pengalaman dan 

pandangan informan di mana data yang diperoleh menjadi sumber teori (Creswell, 

2016: 19; Bungin, 2013: 30).  Berdasarkan metode penelitian tersebut akan 

diperoleh data berupa pandangan dan pengalaman secara mendalam mengenai 

strategi bersaing yang diterapkan informan ketika menghadapi pesaing yang akan 

dikomunikasikan dalam bentuk narasi.  
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3.2 Objek dan Subjek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perusahaan keluarga UD Surya Plastik yang 

bergerak di bidang manufaktur terpal plastik yang berlokasi di Surabaya. Subjek 

penelitian ini adalah pemilik dan karyawan dari UD Surya Plastik. Data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa transkrip 

hasil wawancara mendalam yang bersumber dari pemilik dan karyawan sebagai 

sumber pertama (Bungin, 2013: 128). Data sekunder berupa daftar produk dan 

daftar harga sebagai data internal (Bungin, 2013: 128).  

 

3.3 Sampel Sumber Data 

Metode sampling yang digunakan penelitian ini adalah metode purposive 

sampling yang menggunakan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015: 124) karena 

dibutuhkan informan yang tepat dengan kriteria tertentu agar data yang diperoleh 

sesuai dengan yang dibutuhkan. Kriteria yang dibutuhkan, yaitu pemilik 

perusahaan keluarga yang mendirikan sendiri perusahaan dari awal, pemilik 

sendiri yang secara langsung mengelola perusahaan tanpa bantuan dari tenaga 

eksekutif, karyawan telah bekerja di perusahaan keluarga selama lebih dari lima 

tahun, dan bersedia untuk diwawancarai. Sampel tersebut terdiri dari pemilik 

perusahaan berjumlah satu orang dan karyawan perusahaan berjumlah dua orang. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Wawancara Mendalam 

Peneliti menggunakan wawancara mendalam yang dilakukan secara 

informal maupun formal serta membutuhkan waktu yang relatif lama (Bungin, 

2013: 137). Wawancara mendalam digunakan karena peneliti telah hidup bersama 

dengan informan dalam waktu yang lama serta peneliti mengetahui dan terlibat 

dalam proses kehidupan informan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun 

kehidupan bisnisnya. Data yang diperoleh berupa transkrip yang berisi fenomena 

pandangan informan dalam menghadapi pesaing dan strategi bersaing yang 

selama ini diterapkan oleh informan untuk menghadapi pesaing tersebut 

berdasarkan pengalaman informan selama perusahaan berdiri. 

3.4.2 Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan karena bertujuan untuk menelusuri data historis 

maupun mencari data-data sebagai pelengkap kredibilitas dari metode wawancara 

yang berhubungan dengan penelitian pada perusahaan (Sugiyono, 2015: 329). 

Data yang diperoleh melalui dokumentasi berupa daftar produk dan daftar harga 

sebagai dokumen intern, sedangkan data berupa jurnal ilmiah dan buku mengenai 

manajemen strategis sebagai dokumen ekstern.   

 

3.5 Uji Keabsahan Data 

Uji validitas dilakukan dengan mengadakan member check karena 

diperlukan untuk mengetahui kesesuaian data yang diperoleh dengan yang 
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diberikan oleh informan melalui proses wawancara mendalam dan 

dikomunikasikan dalam bentuk transkrip dan narasi (Sugiyono, 2015: 375).  

Jika data yang diperoleh telah disetujui oleh informan berarti data termasuk 

valid dan dapat dipercaya. Jika data tidak disetujui oleh informan, maka peneliti 

harus berdiskusi kembali dengan informan untuk mengubah hasil penelitian 

tersebut agar sesuai dengan yang diberikan oleh informan. Member check 

dilakukan peneliti setelah pengumpulan data selesai dan memperoleh suatu 

kesimpulan dengan meminta informan untuk memeriksa ulang hasil temuan 

tersebut. Setelah disepakati bersama, informan akan menandatangani surat 

pernyataan member checking supaya lebih terpercaya dan bukti telah dilakukan 

member check terhadap hasil temuan tersebut.  

Uji validitas dilakukan juga dengan menggunakan bahan referensi dengan 

adanya pendukung berupa rekaman wawancara dengan alat rekam suara dan foto 

dengan informan untuk mendukung kredibilitas data yang ditemukan oleh peneliti 

(Sugiyono, 2015: 375).  

 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dilakukan melalui empat tahapan, yaitu epoche, 

intuiting, analyzing, dan describing dikarenakan data yang dianalisis merupakan 

esensi pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bisnis informan 

yang masih kabur sehingga perlu untuk diterjemahkan dan dideskripsikan secara 

terperinci (Streubert dan Carpenter dalam Spiegelberg, 2011: 81-82; Girsang, 

2013: 13). Empat tahapan analisis data tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Epoche 

Epoche adalah tahapan pemutusan hubungan peneliti dengan 

pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki dan diyakini sebelumnya 

yang berhubungan dengan penelitian untuk memberikan pandangan yang 

benar-benar baru terhadap objek (Girsang, 2013: 4). Pada tahapan ini, 

peneliti akan memutuskan hubungan dengan pengetahuan yang dimiliki dan 

wawancara dilakukan dengan tidak menyampaikan pertanyaan yang 

mengandung teori, tetapi menggunakan pertanyaan yang mendasar dan 

mudah dimengerti oleh informan.  

b. Intuiting 

Peneliti harus menghindari memberikan pendapat, kritik, ataupun 

evaluasi, tetapi peneliti harus mendengarkan, menghormati, dan 

memberikan perhatian penuh pada fenomena yang diteliti yang bersumber 

dari informan mengenai strategi bersaing informan dalam menghadapi 

pesaing (Streubert et al. dalam Spiegelberg, 2011: 81). Peneliti selanjutnya 

mempelajari data hasil penelitian tersebut dalam bentuk transkrip 

wawancara. 

c. Analyzing 

Tahap analyzing dilakukan dengan mengidentifikasi dan meneliti 

lebih dalam fenomena mengenai pengalaman informan dalam menghadapi 

pesaing dan strategi bersaing yang diterapkannya berdasarkan 

pengalamannya selama ini. Pada tahapan analyzing, seluruh hasil 
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wawancara mendalam ditranskripkan secara tertulis dengan menggunakan 

bahasa yang sesuai hasil wawancara.  

Data yang diperoleh dari transkrip hasil wawancara mendalam 

tersebut akan direduksi, dikelompokkan, dan dikategorisasikan sesuai 

dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Pernyataan-pernyataan dari 

informan tersebut lalu dibuat dalam bentuk daftar dengan melakukan 

horizonalitation yang dibatasi pada invariant horizons (Vann, 2015: 77) 

yang akan dikategorisasikan menjadi tema-tema tertentu. Analisis tersebut 

digunakan untuk memperoleh deskripsi yang murni dan akurat mengenai 

strategi yang diterapkan perusahaan dalam menghadapi pesaing (Streubert et 

al. dalam Spiegelberg, 2011: 82). 

d. Describing 

Pada tahap describing, fenomena pengalaman informan dalam 

menghadapi pesaing dan strategi yang diterapkannya akan diketahui yang 

hasilnya akan dikomunikasikan dalam bentuk tulisan atau narasi. Selain itu, 

digunakan juga elemen-elemen yang berhubungan dengan fenomena 

pengalaman yang dialami oleh informan berdasarkan pandangan informan 

(Streubert et al. dalam Spiegelberg, 2011: 82).  

Hasil yang diperoleh setelah dilakukan describing yaitu berupa 

variabel atau kategori strategi bersaing apa yang diterapkan oleh perusahaan 

dalam menghadapi pesaing selama perusahaan berdiri berdasarkan 

pengalaman informan. Kemudian dapat ditarik kesimpulan yang sesuai 

dengan masalah penelitian dan fenomena yang terjadi. 


