
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

1.1 Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono 

(2013:38), penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan filsafat postpositivme/enterpretif, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data besifat induktif/kualitatif 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

Menurut Cresswel dalam (Sugiyono,2013:39), metode kualitatif dibagi menjadi 

lima macam yaitu phenomenological research, grounded theory, ethnography, 

case study, dan narrative research.  

Menurut Yin (2011:18), studi kasus merupakan suatu metode penelitian 

ilmu-ilmu sosial yang menyelidiki fenomena di dalam kehidupan nyata yang 

bertujuan untuk menjelaskan beberapa penjelasan-penjelasan pada rangkaian 

peristiwa yang sama dan menunjukan bagaimana penjelasan semacam itu dapat 

diterapkan pada situasi lain. Studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian 

kualitatif dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap 

program, kejadian, proses, aktifitas terhadap satu atau lebih orang. 

 Peneliti akan menggunakan studi kasus karena studi kasus dianggap 

sebagai metode yang mendalami sebuah aktifitas secara mendalam terhadap satu 



orang atau lebih. Peneliti akan menggunakan teknik-teknik eksplorasi awancara, 

dokumentasi, analisis, dan metode pengmpul data lainnya untuk memperoleh data.  

3.2. Metode Pengumpulan Data 

 Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Supranto,2012: 24). 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu  

wawancara dan dokumentasi. 

3.2.1. Wawancara 

Menurut Cresswell dalam (Sugiyono, 2013: 224), wawancara dalam 

penelitian survey dilakukan oleh peneliti dengan cara merekam jawaban atas 

pertanyaan yang diberikan ke responden. Wawancara merupakan percakapan 

antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan 

informasi untuk suatu tujuan tertentu (Herdiansyah 2012:118). 

Bentuk wawancara yang dilakukan peneliti adalah semiterstruktur. 

Menurut (Sugiyono, 2011:317-321), wawancara semi terstruktur lebih bebas jika 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah 

untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang 

diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara ini 

pendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan narasumber.  

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap 

konsumen, pakar marketing, pesaing, serta orang yang belum pernah mendengar 



Sambal Noesantara. Peneliti ingin mewawancara konsumen karena peneliti ingin 

mengetahui persepsi konsumen terhadap produk, harga, tempat, dan promosi yang 

telah dilakukan Sambal Noesantara selama membuka stand. Selain itu, peneliti 

ingin mewawancarai pakar marketing untuk mengetahui bagaimana marketing  

mix 4p yang cocok untuk produk sejenis Sambal Noesantara. Informan ke-3 yang 

akan diwawancarai peneliti adalah pesaing, karena peneliti ingin lebih mendalami 

bagaimana bisa mengembangkan bisnis berdasar pada marketing mix 4p. 

Informan ke-4 yang akan diwawancarai adalah non konsumen, karena peneliti 

ingin mengetahui produk, harga, tempat, dan promosi seperti apa yang diinginkan 

konsumen UC walk. Indikator wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

3.2.2. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Afrizal,2014:396). Dokumentasi yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan rekaman suara dari para informan. 

3.3. Validitas dan Reliabilitas 

Validitas data berarti bahwa data yang terkumpul dapat menggambarkan 

realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti (Afrizal,2014:167). Berbeda dengan 

penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif bukan generalisasi numerik, dan 

populasi yang diutamakan melainkan kualitas tipologi data. Uji validitas pada 

penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi 

dilakukan untuk memperkuat data, untuk membuat peneliti yakin terhadap 



kebenaran dan kelengkapan data (Afrizal,2014:168). Triangulasi yang akan 

digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber yaitu mendapatkan data dari sumber yang berbeda – beda 

dengan teknik yang sama, Sugiyono (2013:397).  

Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau 

temuan, Susan Stainback (1988) dalam Sugiono (2014:431). Reliabilitas yang 

saya gunakan dalam penelitian ini adalah informan yang memenuhi kriteria yang 

sudah ditetapkan agar data yang didapatkan akurat. Berikut adalah kriteria dari 

informan :  

Tabel 3.1 Kriteria Informan 

Narasumber Kriteria 

1. Konsumen (3 Orang) - Sudah pernah membeli produk 

Sambal Noesantara di Stand 

Sambal Noesantara 

2. Kompetitor ( Orang) - Membuka usaha di UC walk 

- Telah membuka usaha lebih dari 

3 tahun 

3. Praktisi Marketing (1 Orang) - Telah mengajar lebih dari 5 

tahun 

4. Non Konsumen (2 orang) - Belum pernah membeli Sambal 

Noesantara 

- Mahasiswa UC 

Sumber: Data diolah 2016 

3.4.  Analisis data 

Teknik analisis data model interaktif menurut Herdiansyah (2014: 402- 

412), terdiri dari 4 tahapan, yaitu : 

 



1. Tahap pengumpulan data  

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi, dan 

wawancara. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah tidak terstruktur 

dimana informan bebas menjawab pertanyaan dari peneliti tanpa adanya pilihan 

atau batasan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tetap berdasar dari 

landasan teori yang mencakup setiap aspek marketing mix. Berikut adalah aspek-

aspek yang di dalam marketing mix : 

1. Product (produk Sambal Noesantara, persepsi konsumen 

terhadap produk, pengemasan, produk kompetitor) 

2. Price (persepsi harga Sambal Noesantara di mata konsumen, 

harga kompetitor) 

3. Place (stand) 

4. Promotion (promosi offline, personal selling, pengetahuan 

konsumen terhadap produk) 

2. Pengolahan data 

Hasil dari pengumpulan data yang telah diperoleh dari informan akan 

ditulis dalam format masing-masing. Dalam penelitian ini wawancara akan diubah 

dalam bentuk transkrip wawancara. 

3. Penyajian data 

Dalam tahap ini, transkrip wawancara akan diolah menjadi bentuk tulisan 

yang memiliki pengelompokan yang jelas. Pengelompokan akan di lakukan 

berdasarkan masing-masing faktor marketing mix 4p yaitu produk, tempat, harga, 



dan promosi. Setelah itu, dari masing-masing hasil wawancara akan ditarik 

kesimpulan 

4. Penarikan kesimpulan  

Hasil dari penarikan kesimpulan akan dikolaborasikan dengan teori yang ada 

 


