
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subjek Penelitian  

Given (2015: 10) mengatakan bahwa subjek penelitian adalah orang yang 

dituju oleh peneliti untuk dipelajari karena terkait dengan topik yang sedang diteliti. 

Moleong (2012: 132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang 

artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi subjek penelitian itu merupakan 

orang yang menjadi sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di 

lapangan. Penentuan subjek penelitian atau informan penelitian dalam penelitian 

kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif.  

Subjek penelitian ditentuan berdasarkan pertimbangan bahwa subjek tersebut 

dianggap paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga 

akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. Adapun informan 

yang dipilih dan dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan sejenis 

Penelitian ini membahas tentang harga dan promosi perusahaan yang bergerak 

dalam bidang distribusi plastik, sehingga dalam penelitian ini juga dipilih 

perusahaan sejenis sebagai pembanding perusahaan dalam menentukan harga dan 

melakukan promosi. Jumlah informan dari perusahaan sejenis yang dipilih adalah 

1 (satu) orang. 



2. Konsumen perusahaan  

Penelitian ini membahas tentang peran harga dan promosi terhadap keputusan 

keputusan pembelian konsumen. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang 

penilaian konsumen atas harga dan promosi dan perusahaan kemudian hal 

tersebut akan dikaitkan dengan keputusan pembelian konsumen atas produk 

perusahaan. Jumlah informan dari konsumen perusahaan yang dipilih adalah 1 

(satu) orang. 

3. Ahli dalam bisnis dan distribusi. 

Ahli dalam bisnis berperan sebagai informan yang digunakan untuk melengkapi 

data-data yang diperoleh dari pimpinan perusahaan dan dari konsumen 

perusahaan. Ahli yang dipilih dalam penelitian ini adalah ahli dan bisnis dan 

distribusi karena obyek penelitian yang diteliti, yaitu PT. Imanuel Jaya Abadi 

adalah perusahaan distributor sehingga yang dinilai tepat dijadikan sebagai 

informan adalah ahli dalam bidang bisnis dan distribusi. Jumlah informan dari 

ahli bisnis dan distribusi yang dipilih adalah 1 (satu) orang. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, oleh 

karena itulah seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar 

mendapatkan data yang valid dan tujuan utama dari penelitian adalah untuk 

memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: 



 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, satu sebagai 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan satu lagi sebagai 

terwawancara (interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang 

diajukan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, 

yaitu sebuah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan 

yang akan ditanyakan dalam wawancara, akan tetapi ada fleksibilitas kapan dan 

bagaimana pertanyaan tersebut akan disampaikan (Edward dan Holland, 2013: 

29). Wawancara dalam penelitian dalam bentuk tanya jawab antara peneliti 

dengan informan penelitian yang terdiri dari Pimpinan Perusahaan Sejenis, 

konsumen perusahaan, dan seorang ahli bisnis. Tahapan-tahapan yang dilakukan 

dalam wawancara meliputi: 

a. Menyusun pedoman untuk wawancara. 

b. Melakukan pemilihan informan penelitian. 

c. Menyiapkan alat bantu untuk proses wawancara, baik perekam dan alat tulis 

d. Melakukan wawancara. 

e. Melakukan rekap hasil wawancara. 

2. Observasi 

Observasi merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan data dengan cara 

mengamati pola perilaku manusia dalam situasi tertentu untuk mendapatkan 

informasi tentang fenomena yang sedang diteliti (Johnson, dan Christensen, 2014: 



236). Kegiatan observasi dalam penelitian dilakukan dengan cara mengamati 

langsung di lapangan, yaitu tentang kegiatan promosi perusahaan dan juga 

penentuan harga perusahaan serta mengamati konsumen terkait dengan 

pengambilan keputusan pembeliannya.  

 

3.3 Validitas dan Reliabilitas 

Validitas adalah sebuah proses di mana peneliti mendapatkan kepercayaan 

dari pembaca hasil penelitian bahwa data yang didapatkan dalam penelitian benar 

(Biber, 2016: 21). Oleh karena itu, data dinyatakan valid apabila data yang dilaporkan 

oleh peneliti tidak berbeda dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian. Sementara itu reliabilitas terkait dengan hasil penelitian yang konsiten 

(Carey, 2012: 41). Data dapat dikatakan reliabel apabila data yang dihasilkan dapat 

dipercaya kebenarannya dan hasilnya konsisten jika penelitian diulangi dengan 

menggunakan prosedur, alat, dan subjek yang sama. Pada penelitian ini uji validitas 

dan reliabilitas yang digunakan peneliti adalah triangulasi.  

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data melalui sumber 

lain. Terdapat beberapa macam triangulasi, yaitu (Moleong, 2012: 330-331): 

1. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik drajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda  

2. Triangulasi metode, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil 

penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data  



3. Triangulasi penyidik, yaitu memanfaatkan peneliti atau pengamat lain untuk 

keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data 

4. Triangulasi teori, yaitu memeriksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih 

teori.  

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan 

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat atau pandangan orang (Moleong, 

2012: 330). Trianggulasi sumber yang dilakukan dalam penelitian diilustrasikan 

dalam Gambar 3.1. berikut: 

 
Gambar 3.1. Trianggulasi Sumber Penelitian 

Sumber: Olahan Peneliti, 2016 

 

Data yang didapat dari hasil wawancara dengan informan perusahaan sejenis 

dibandingkan dengan hasil wawancara dengan konsumen. Hasil wawancara dengan 

keduanya kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan pakar bisnis dan 

distribusi yang telah dipilih. 

 

 

 

Konsumen Pakar bisnis dan 

distribusi 

Perusahaan sejenis 



 

 

 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data kualitatif. Konsep yang digunakan dalam teknik analisis data ini adalah 

konsep yang diajukan oleh Miler, Huberman, dan Sadana (2014:14), yaitu: 

1. Data collection 

Data collection atau pengumpulan data merupakan aktivitas yang dilakukan 

untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilengkapi 

dengan alat tulis dan alat perekam, observasi yang dilengkapi dengan kamera 

untuk dokumentasi dan juga riset perpustakaan untuk mendapatkan referensi/ 

teori yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

2. Data condensation 

Data condensation adalah proses untuk memilih, mengfokuskan, 

menyederhanakan, mengambil inti sari, dan mentransformasikan data yang 

didapatkan dari data collection. Dari hasil data condensation ini didapatkan data 

yang relevan untuk membahas permasalahan penelitian.  

3. Data display 

Data display adalah proses untuk menggambarkan data yang dihasilkan dari 

penelitian. Dalam data data display ini, para pembaca akan dapat mengetahui 



poin-poin pokok yang dihasilkan dalam penelitian. Display data dapat 

diwujudkan dalam bentuk tabel, uraian, ataupun dalam bentuk gambar. 

 

 

4. Conclusion drawing/ verification 

Tahapan terakhir dalam penelitian ini adalah conclussion drawing atau 

pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ini, kesimpulan yang diambil terkait 

peran Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen PT. 

Imanuel Jaya Abadi. 

 


