
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Juliandi, et. al. (2014:32) dalam hal penelitian kualitatif mengatakan bahwa 

objek dalam suatu penelitian kualitatif adalah siapa atau apa yang dijadikan sumber 

data dari sebuah penelitian. Berdasarkan kutipan tersebut, objek penelitian dalam 

yang dilakukan penulis adalah adalah konsumen, sister company Taken Two Mexico, 

dan pakar pemasaran. Adapun jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah 

studi deskriptif yaitu dengan melakukan pengumpulan data mentah untuk membuat 

kesimpulan (Djiwandono, 2015). 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Penulis akan menggunakan metode eksploratif untuk meneliti segala bentuk 

permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan eksplorasi dengan cara 

melakukan wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan 

cara bertanya langsung kepada pihak yang mengetahui masalah tersebut (Wardani dan 

Puspitasari, 2014). Di dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai  tiga pihak 

yakni konsumen, sister company, dan pakar pemasaran. 

  

3.3 Kriteria Pemilihan Narasumber 

a. Konsumen : 

i. Konsumen yang dipilih penulis merupakan konsumen yang pernah 

membeli produk Taken Two Mexico, 

ii. In-depth-interview akan penulis lakukan guna menggali informasi yang 

berguna bagi penelitian ini dari konsumen Taken Two Mexico. 



b. Sister Company : 

i. Sister Company yang dipilih yaitu perusahaan sejenis atau yang menjual 

produk yang sama dengan Taken Two Mexico dan yang lebih sukses dari 

Taken Two Mexico. 

ii. Sister Company yang penulis pilih haruslah memiliki penghasilan lebih 

tinggi dibanding Taken Two Mexico. 

c. Pakar pemasaran : 

i. Pihak yang sudah lama menggeluti bidang pemasaran. 

ii. Memiliki pengalaman lebih dari lima tahun. 

iii. Dapat berupa konsultan. 

 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1 Validitas 
 

Validitas sangat penting dalam sebuah penelitian. Penelitian yang memiliki 

tingkat validitas rendah tidak dapat dikatakan berhasil. Oleh karena itu, untuk menguji 

validitas, penulis akan melakukan pengujian triangulasi. Triangulasi menurut 

Sugiyono (2012:273) adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara, dan berbagai waktu. 

3.4.2 Reliabilitas 

Sugiyono (2014:431) mengatakan bahwa suatu data dinyatakan reliabel jika 

terdapat minimal dua peneliti objek yang sama yang menghasilkan data yang sama. 

Sugiyono (2014:431) juga menambahkan bahwa penelitian akan dikatakan reliabel 

apabila seorang peneliti meneliti hal yang sama dalam waktu yang berbeda, namun 

menghasilkan hal yang sama.  

 



3.5 Metode Analisis Data 

Sugiyono (2014:402) membagi proses analisis data menjadi dua bagian yakni : 

1. Analisis sebelum di lapangan. 

Penulis akan melakukan penelitian singkat sebelum memasuki lapangan. 

Penelitian tersebut merupakan analisis yang dilakukan penulis terhadap data 

hasil studi terdahulu yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian 

yang bersifat sementara.  

2. Analisis data selama di lapangan (Miles and Huberman Models): 

a. Reduksi data. 

Reduksi data adalah proses pencatatan data yang didapatkan di lapangan. 

Mereduksi data artinya merangkum, memilih dan memilah, serta fokus 

pada hal penting dari data yang didapatkan. 

b. Penyajian data. 

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Penarikan kesimpulan hanya dapat dikatakan kredibel saat kesimpulan 

awal yang ada didukung oleh bukti yang kuat. 

Berdasarkan pengertian mengenai metode analisis data, berikut adalah 

beberapa hal yang akan dilakukan dalam menganalisis data yang diperoleh : 

1. Mencari informasi tentang penelitian terdahulu. 

2. Mengumpulkan informasi dan mencari narasumber. 

3. Menyusun daftar pertanyaan. 

4. Mewawancarai narasumber. 

5. Melakukan proses transkrip dengan hasil wawancara. 



6. Melakukan analisis data dan dilakukan proses triangulasi. 

7. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini. 

 


