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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian deskriptif 

kualitatif penelitian ini diharapkan mendapat informasi yang lebih dalam 

karena melihat dari sudut pandang narasumber. Penelitian kualitatif sendiri 

menurut Sugiyono (2013) adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti sebagai instrument kunci. 

Metode penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah 

dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan 

menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan 

tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau 

individu. 

3.2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini akan di ambil dengan metode purposive sampling. 

Menurut Sugiyono (2013) purposive sampling adalah teknik pengumpulan data 

dengan kreteria tertentu. Setelah ditentukan menggunakan purposive sampling 

maka penelitian ini mengambil subjek peneleitian yaitu pemilik Target 

Creativindo, mentor dari Target Creativindo, ahli dibidang promosi, dan 

konsumen. Kriteria yang ditentukan dari setiap sample sebagai berikut. 
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Internal Target Creativindo: mengikuti perkembangan Target 

Creativindo dari awal berdirinya selama dua tahun kebelakang. 

Konsumen Target Creativindo: pernah membeli setidaknya satu kali 

selama Target Creativindo melakukan tindakan promosi penjualan. 

Mentor Target Creativindo: pernah mementori Target Creativindo pada 

saat melakukan promosi penjualan. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Data primer didapatkan dari wawancara terhadap narasumber sedangkan 

data sekunder yang terkait langsung dengan Target Creativindo dikumpulkan 

dengan teknik dokumentasi berikut dengan penjelasan mengenai kedua teknik 

tersebut. 

3.3.1.Wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013) wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam 

penelitian ini wawancara yang digunakan menggunakan metode wawancara 

semi terstuktur menurut Sugiyono (2013) jenis wawancara ini termasuk 

dalam kategori in-depth interview. Pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan 

wawancara terstruktur. Tujuan jenis wawancara ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka. Agar diharapkan data yang didapatkan 

dari wawancara tersebut akan lebih valid. Data yang diambil dari wawancara 
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ini adalah data apakah sudah efektif dan berhasil,  iklan dan promosi 

penjualan yang telah dilakukan Target Creativindo,  

3.3.2. Dokumentasi 

Teknik Dokumentasi, menurut Sugiyono (2013) dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya 

foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif. Data yang diambil dari dokumetasi adalah penjualan dan 

data pembeli yang dimiliki target Creativindo untuk mempermudah 

mengevaluasi iklan dan promosi penjualan yang telah dilakukan Target 

Creativindo 

3.4. Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono (2013), keabsahan data merupakan derajat ketepatan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti. Suatu data dikatakan valid apabila tidak ada 

perbedaan antar data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya. 

Keabsahan data yang digunakan adalah member chek. Member chek  menurut 

Sugiyono (2013) adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 
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pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh 

data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.  

3.5. Metode Analisis Data 

Pengertian analisis data menurut Sugiyono (2013) Analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis 

data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 

Tahap-tahap yang akan digunakan dalam metode analisis data adalah 

sebagai berikut; 

1. Pengumpulan data 

Tahap ini berupa wawancara dengan narasumber. Proses ini diharapkan 

mendapat data - data yang diperlukan oleh peneliti yang dapat digunakan untuk 

kelangsungan penelitian. 

2. Reduksi data 

Tahap ini berupa merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 
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3. Penyajian data  

Tahap ini berupa merupakan penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat. 

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada.  


