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BAB III                                                                                                         

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian  dengan pendekatan deskriptif dan 

dengan menggunakan pisau analisis berupa studi kasus, pendekatan deskriptif 

sendiri adalah penelitian yang meluaskan konsep dan mengumpulkan fakta, 

mendeskripsikan secara benar karakteristik suatu individu, keadaan, gejala maupun 

sebuah kelompok tertentu (Bajari, 2015). Sementara itu pengertian studi kasus 

sendiri adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar 

belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti (Sangadji & Sopiah, 2010). 

3.2 Informan Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti juga membuthkan informan sebagai 

pihak yang  dapat memberikan informasi yang relevan untuk menjawab rumusan 

masalah. Ada tiga informan yang dipilih atas dasar pada metode triangulasi, 

informan pertama adalah anggota divisi marketing, informan kedua kepala divisi 

(manajer) marketing dan informan ketiga adalah salah satu jajaran Direksi.   

Tabel 3.1 Kriteria Informan 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

NO Informan  Kriteria Nama 

1 Anggota 

Divisi 

Marketing 

 Sudah diangkat sebagai 

pegawai tetap 

 Sudah bekerja selama 

minimal satu tahun 

 

 Ahmad Fadholi 

2 Manajer 

Marketing 

 Sudah bekerja minimal dua 

tahun 

 Amor 
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 Memiliki anggota 

setidaknya tiga orang 

3 Direktur  direktur yang berhubungan 

dengan divisi marketing 

 sudah bekerja minimal tiga 

tahun 

 masih menjabat hingga saat 

ini 

 Bredawanto 

4 Pakar 

Korporat 

 Bekerja atau mengajar 

dalam bidang korporat 

minimal 2 tahun 

 Carolina Novi 

Mustikarini 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara sebagai yang menjawab pertanyaan tersebut, 

maksud mengadakan wawancara adalah mengkonstruksi mengenai orang, 

kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain 

(Sangadji & Sopiah, 2010). Model wawancara yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah 

teknik pengumpulan data yang mana peneliti sudah mengetahui informasi 

apa yang bakal diperoleh nantinya, karena itu pertanyaan-pertanyaan dan 

jawaban alternatifnya sudah disiapkan (Sugiyono, 2012). 

2) Penelitian ini menggunakan metode observasi. Observasi sendiri adalah 

teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik yang berhubungan 

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden 



 

20 
 

yang tidak terlalu besar (Sangadji & Sopiah, 2010). Observasi yang 

dilakukan adalah observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan adalah 

pengamatan yang dimana peneliti tidak perlu berpartisipasi dengan aktivitas 

subjek penelitian (Herdiansyah, 2013) 

3) Studi dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak 

dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik, dokumen sendiri 

dibagi menjadi dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam 

penelitian ini yang di gunakan untuk penelitian ini adalah dokumen resmi 

karena mencakup suatu kelembagaan. Dokumen resmi sendiri dibagi 

menjadi dua, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Rupa-rupa 

dokumen internal adalah memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu 

lembaga, risalah, keputusan pemimpin, dan lain-lain. Dokumen eksternal 

berupa majalah, buletin, dan berita yang disiarkan ke media massa (Sangadji 

& Sopiah, 2010).  

3.4 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan proses analisis data menurut  Sugiyono (2014), terdiri dari:  

1) Reduksi Data 

Data yang menarik dan penting dipilih lalu data tersebut dikelompokkan ke 

beberapa kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian, data yang 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan membuat 

peneliti lebih mudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

2) Penyajian Data  
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Mengartikan apa yang telah dikatakan informan terhadap masalah yang 

diteliti, penyajian data lebih sering disajikan dengan teks yang bersifat 

naratif dalam penyajian data metode kualitatif.  

Contoh Penulisan : (Lampiran B,W1, AF, 8) 

Cara Membaca : Terdapat di Lampiran B, wawancara 

pertama, Ahmad Fadholi , baris ke-8 

3) Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan diambil berdasarkan susunan narasi yang telah disusun 

sehingga dapat memberikan jawaban atas masalah peneltian. Kesimpulan 

dapat dipertanggungjawabkan apabila bukti yang didapat konsisten dan 

valid. 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

Validitas adalah kebenaran suatu pemikiran bahwa pemikiran benar-benar 

dilakukan (Sangadji & Sopiah, 2010) dan juga menurut (Sugiyono, 2012), 

validitas adalah hasil data objek penelitian yang dilaporkan peneliti sesuai 

dengan data yang ada di lapangan, apabila tidak terjadi perbedaan maka data 

bisa dikatakan valid. Untuk bisa mendapatkan data yang valid maka 

digunakanlah triangulasi sumber, yang terdiri dari Pemimpin perusahaan, 

Karyawan (manajer dan marketing officer), dan pakar. Uji reliabilitas 

menunjukkan sampai mana suatu data dapat diandalkan, Reliabilitas berkaitan 

dengan ketepatan alat ukur. Suatu alat ukur dapat dikatakan mempunyai 

reliabilitas tinggi atau bisa dipercaya apabila alat ukurnya mantap, dalam artian 

alat ukur tersebut stabil, dapat diandalkan, dan dapat diramalkan (Sangadji & 
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Sopiah, 2010).  Agar mendapatkan data yang reliable di perlukan pengecekan 

terhadap data yang diperoleh, pengecekan tersebut dilakukan oleh dosen 

pembimbing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


