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BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2008)

dalam bukunya Educational Research penelitian kualitatif adalah jenis penelitian

dimana peneliti sangat bergantung terhadap informasi dari objek/partisipan pada:

ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data

yang sebagian besar terdiri atas kata-kata/teks dari partisipan, menjelaskan dan

melakukan analisa terhadap kata-kata dan melakukan penelitian secara

subyektif. Menurut Sugiyono (2012:1) metode penelitian kualitatif adalah metode

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Bogdan dan

Taylor (Moleong, 2012:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sugiyono (2012:59)

menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat

penelitian adalah penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai

instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan

penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Lebih lanjut Sugiyono (2012:222)

juga menyatakan bahwa peneliti kualitatif berfungsi mendapatkan fokus

penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan

data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat

kesimpulan atas temuannya.
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1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2012:145) dalam penelitian

kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spreadley

dinamakan “Social Situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga

elemen, yaitu tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang

berinteraksi secara sinergis. Dalam penelitian ini telah ditentukan

parameter konsumen yaitu:

a. Konsumen yang membeli di pasar modern Bilka

b. Store manager Bilka

c. Konsumen yang membeli di pasar modern Kitto

d. Store manager Kitto

e. Konsumen yang membeli di pasar modern Lotte Mart

f. Purchasing staf Lotte Mart

g. Sales PT Anugerah Gala Persada

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan masalah yang akan diteliti. Menurut

Husen Umar objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa

yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian

dilakukan, bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu (Umar

(2005). Sedangkan menurut Sugiono (2009) objek penelitian adalah

suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
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dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun objek penelitian ini adalah

marketing mix 4P dari PT Anugerah Gala Persada. Untuk Produk faktor-

faktor yang dipilih hanya yang dianggap berpengaruh signifikan terhadap

hasil penelitian oleh peneliti.

Tabel 4.1 Subjek Penelitian Marketing Mix

Product - Atribut Produk

- Packaging

- Branding

Price - Persepsi Harga

Place - Pasar Modern

Promotion - Personal Selling

- Direct Marketing

Sumber: Diolah

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu Maret hingga April 2016 di

Surabaya. Seluruh data yang digunakan dan responden yang diwawancarai

berlokasi di Surabaya.

4.3 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013) pengumpulan data merupakan langkah yang

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2012:4) mendefinisikan

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati.
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4.3.1 Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Menurut

Narimawati (2008) data primer ialah data yang berasal dari dari sumber

asli atau pertama, tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi dan harus

dicari melalui narasumber atau responden yaitu orang yang dijadikan

objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana

mendapatkan informasi ataupun data. Sugiono (2008) menyatakan

sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data.

Dalam penelitian ini semua data yang digunakan adalah data

primer karena akan mendapatkan data dengan wawancara dan

mengumpulkan data berupa opini atau pendapat dari responden. Menurut

Esterberg dalam Sugiyono (2013) wawancara merupakan pertemuan dua

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

4.3.2 Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang adalah

suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-

fenomena yang ada, baik fenomena ilmiah atau fenomena buatan

manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik,

perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang

satu dengan yang lainnya menurut Sukmadinata (2006). Penelitian

deskriptif menurut Widodo dan Mukhtar (2000) kebanyakan tidak

dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih pada

menggambarkan apa adanya suatu gejala, variabel atau keadaan.
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Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah

purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan

memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti.

Kriteria yang ditetapkan antara lain konsumen yang membeli produk Dua

Rajawali, staf atau karyawan yang bekerja di pasar modern yang bekerja

sama dengan PT Anugerah Gala Persada yang memiliki kontribusi

langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha, dan sales dari

PT Anugerah Gala Persada.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisa

hasil wawancara dengan responden yang berkaitan dengan masing-

masing aspek dalam marketing mix 4P sehingga dapat menemukan

suatu strategi pemasaran yang tepat. Tahapan-tahapan yang dijalani

dimulai dari reduksi data, yaitu merangkum dan memilih hal-hal yang

pokok, fokus kepada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

membuang yang tidak perlu (Sugiyono, 2009), dilanjutkan dengan

penyajian data yang terdiri dari sekumpulan informasi tersusun yang

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan terakhir

menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk menemukan

hubungan, persamaan atau perbedaan.

4.3.3 Proses Analisis Data

Menurut Seiddel dalam Bungin (2011:149) proses analisis data

adalah sebagai berikut:

1. Proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan

hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri
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2. Mengumpulkan, memilah, mengklasifikasikan, menyintesiskan,

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya

3. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu

mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan

hubungan-hubungan

4. Membuat temuan-temuan umum

4.4 Validitas dan Reliabilitas

Menurut Grondlund (Ibrahim dan Wahyuni, 2012) validitas mengarah

kepada ketepatan interpretasi hasil penggunaan suatu prosedur evaluasi sesuai

dengan tujuan pengukurannya. Validitas merupakan suatu keadaan apabila

suatu instrument evaluasi dapat mengukur apa yang sebenarnya harus diukur

secara tepat.

4.4.1 Validitas

Validitas penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu

yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai

pembanding terhadap data itu. Menurut Sugiyono (2010) ada tiga macam

triangulasi, yaitu triangulasi sumber data, triangulasi teknik dan triangulasi

waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi

sumber data adalah triangulasi yang mencari informasi dengan cara

mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.
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4.4.2 Reliabilitas

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur

yang digunakan dalam penelitian mempunyai keandalan sebagai alat

ukur, diantaranya diukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu

ke waktu jika fenomena yang diukur tidak berubah (Zulganef, 2006).

Karena penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode

pengumpulan datanya maka penelitian ini bisa dinyatakan reliable bila

hasil wawancara konsisten walau dilakukan dalam waktu yang berbeda.

4.5 Metode Analisis Data

Dalam menganalisa penelitian kualitatif  terdapat beberapa tahapan-

tahapan yang perlu dilakukan (Marshall dan Rossman dalam Kabalmay, 2002),

diantaranya  :

1. Mengorganisasikan Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara

mendalam (indepth interview). Data yang telah didapat dibaca

berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah

di dapatkan.

2. Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan pola jawaban

Pada tahap ini dibutuhkan pengertiaan yang mendalam terhadap

data, perhatiaan yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang

muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan

pedoman wawancara, peneliti menyusun sebuah kerangka awal

analisis sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan coding.

Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali membaca transkip
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wawancara dan melakukan coding, melakukan pemilihan data yang

relevan dengan pokok pembicaraan. Data yang relevan diberi kode

dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokan atau dikategorikan

berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat. Pada penelitian ini,

analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Peneliti

menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap

hal-hal diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokan

tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan

ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti

dapat menangkap penagalaman, permasalahan, dan dinamika yang

terjadi pada subjek.

3. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji

data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian

ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau

kembali berdasarkan landasan teori, sehingga dapat dicocokan

apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang

dicapai. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu,

namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai

hubungan antara konsep-konsep dan faktor-faktor yang ada.

4. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud,

peneliti masuk ke dalam tahap penjelasan. Dan berdasarkan

kesimpulan yang telah didapat dari kaitannya tersebut, penulis

merasa perlu mencari suatu alternatif penjelasan lain tentang
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kesimpulan yang telah didapat. Sebab dalam penelitian kualitatif

memang selalu ada alternatif penjelasan yang lain. Dari hasil analisis,

ada kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi

atau tidak terpikirkan sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan

dengan alternatif lain melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif

ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan

saran.

5. Menulis Hasil Penelitian

Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan

suatu hal yang membantu penulis untuk memeriksa kembali apakah

kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan

yang dipakai adalah persentase data yang didapat yaitu, penulisan

data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam. Proses

dimulai dari data-data yang diperoleh dari subjek, dibaca berulang kali

sehinggga penulis mengerti benar permasalahannya, kemudian

dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan

pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan interprestasi secara

keseluruhan, dimana di dalamnya mencangkup keseluruhan

kesimpulan dari hasil penelitian.


