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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif untuk 

memperoleh hasil yang akan diperlukan. Menurut Ajat Rukajat (2018), tujuan dari 

penelitian deskriptif adalah untuk menghasilkan suatu penggambaran akan sebuah 

permasalahan serta fenomena yang sedang diteliti dan yang bersifat naratif, 

kemudian hasil dari penelitian tersebut memiliki gambaran jelas mengenai 

fenomena yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif cenderung memaparkan 

sebuah fenomena atau kejadian secara detail. Seperti menurut Nazir (2013) yang 

mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif membantu untuk menunjukan 

deskripsi gambaran dan menangani sebuah fenomena fakta yang diteliti agar 

memperoleh hasil yang nyata. Begitu juga dalam penelitian deskriptif yang akan 

diteliti dimana hasil penelitian nantinya  menunjukkan pemaparan gambaran 

subjek seperti bukti lokasi fisik, letak atau tempat, dan objek yang diteliti secara 

deskriptif melalui penulisan yakni penjabaran unsur strategi pemasaran dalam 

markting mix 7P. 

3.2 Informan Penelitian 

3.2.1 Kriteria 

Informan penentu dilakukan melalui pencarian informan dan penentuan siapa 

yang menjadi key informant ini menurut Bungin (2011), harus melalui beberapa 

pertimbangan, diantaranya : 
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1) Subyek telah lama dalam kegiatan yang menjadi perhatian oleh peneliti  

2) Subyek masih pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian 

peneliti dan aktif dilingkungan tersebut 

3) Subyek mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk 

diwawancarai  

Maka dari itu, penulis telah memilih beberapa informan dengan beberapa 

kriteria yaitu: 

Tabel 3. 1.Triangulasi sumber 

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2019 

3.2.2 Data Informan  

Informan Pertama 

Nama  : Valen Dian Saputri 

Alamat  : Tulungagung 

Pekerjaan : Wirausaha, owner Jesse Factory 

 

Sumber Kriteria 

Owner dan divisi Marketing 

Communication dari Jesse Factory 

Tulungagung 

Merupakan pengelola dan ikut merumuskan 

strategi Marketing Mix di Jesse Factory. 

Ahli Marketing Ahli Marketing Mix atau praktisi yang berada 

di luar Universitas Ciputra yang telah ahli dan 

menguasai berbagai ilmu Marketing Mix atau 

strategi pemasaran minimal 2 tahun. 

Konsumen Konsumen yang telah berlangganan dan 

melakukan pembelian  lebih dari 5 kali 

selama minimal 1 tahun 
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Informan Kedua 

Nama  : Fembilia Elda Yohana 

Alamat  : Desa Gilang, Ngunut 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Informan Ketiga 

Nama   : Nirwana S.E, M.M 

Alamat  : Klojen, Malang 

Pekerjaan : Dosen FEB Universitas Merdeka 

Nomor Telepon : 081217012526 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut 

Sugiyono (2012) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka 

teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Namun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti adalah dengan melalui dua metode, yaitu: 

1) Wawancara  

Menurut Sugiono (2012) wawancara merupakan tahap dimana dilakukannya 

sebuah proses komunikasi antar beberapa individu dimana proses ini memiliki 

hasil berupa informasi yang didapat yang diajukan dari beberapa tanya jawab. 

Melalui proses wawancara ini, peneliti dapat mendapatkan informasi mengenai 

hal-hal yang berhubungan langsung dari penelitian ini serta informasi yang 

didapat lebih dalam lagi dari melakukan proses wawancara. Dalam melakukan 
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proses wawancara, peneliti mempersiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan, lalu mencatat apa yang 

dikemukakan oleh narasumber, kemudian jenis wawancara yang digunakan oleh 

peneliti termasuk kedalam  kategori  jenis wawancara secara terstruktur. 

2) Dokumentasi  

Dokumen merupakan sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar. Hasil penelitian dari wawancara yaitu dengan  

menggunakan bukti gambar objek yang diteliti. 

3.4 Metode Analisis Data  

Model analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Herdiyansyah (2010) 

analisis data memiliki tiga langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu reduksi 

data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Berikut penjelasan 

mengenai ketiga langkah-langkah tersebut : 

1)  Reduksi Data (Data reduction) 

      Reduksi data merupakan proses untuk memilih dan menggolongkan data 

yang menjadi berfokus pada sebuah penelitian dan membuang beberapa data 

yang tidak diperlukan untuk memudahkan verifikasi dan penarikan kesimpulan 

di langkah-langkah terakhir. Reduksi data adalah proses mengenai hal-hal 

pemilihan data-data mentah hingga menjadi sebuah catatan tertulis di lapangan 

dan perlu dilakukan terus menerus hingga akhir penelitian data. Dalam ini, 

peneliti melakukan pemilahan data dari hasil wawancara mengenai strategi 

marketing mix yang dilakukan oleh Jesse Factory Tulungagung. 
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2)  Penyajian Data (Data display) 

     Penyajian data ini merupakan tahap dimana hasil wawancara disajikan oleh 

peneliti berupa kategori atau pengelompokan. Dalam menyajikan hasil dari 

penelitian, menggunakan table, grafik, matriks atau diagram dan lain sebagainya 

dengan tujuan agar mudah untuk dipahami Penyajian data memudahkan dalam 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja kedepannya berdasarkan apa 

yang sudah dialami. Berikut ini adalah tampilan uraian dari data display: 

Tabel 3. 2. Format tabel kategori 

  Uraian sub kategori dan 

pengodean 

 

Kategori tema Sub.kategori 

tema 

Subjek Informan 1 

    

Sumber   : Herdiyansyah, (2010) 

a) Kategori tema 

Proses pengaturan dan pengelompokan tema-tema yang  disusun 

kedalam table akumulasi tema wawancara kedalam suatu matriks 

kategorisasi. 

b) Sub kategori tema 

Bagian atau pecahan dari kategori tema yang lebih praktis, 

sederhana, mudah dipahami, dan lebih kecil. 

c) Proses pengodean 

Proses mencantumkan atau memasukan pernyataan informan atau 

subjek sesuai dengan kategori atau sub kategori temanya kedalam 
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matriks kategori serta memberikan kode-kode khusus pada setiap 

pernyataan informan atau subjek 

 

 

 

Contoh coding  : (FN, 32 – 38, B-9) 

Cara membaca : Kutipan dari percakapan informan FN terdapat 

dalam baris 32 sampai dengan 38, halaman  B 

nomer 9 

Keterangan :  

-  FN : Menunjukan inisial dari nama informan 

 - 32-38 : Menunjukan baris percakapan dari informan 

- B : Halaman lampiran wawancara  

3). Kesimpulan atau Verifikasi 

Jika suatu kesimpulan di dasarkan dengan adanya suatu bukti - bukti yang 

valid serta konsistensi saat peneliti kembali mengumpukan data, maka simpulan 

tersebut adalah simpulan yang kredibel (Herdiansyah, 2010). Dalam tahap 

terakhir, data yang telah terkumpul dan telah dianalisis selanjutnya digunakan 

untuk menarik kesimpulan atau verifikasi mengenai strategi Marketing Mix dari 

Jesse Factory Tulungagung. 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2012) validitas adalah derajat ketepatan antara data pada 

objek penelitian dengan data peneliti. Uji validitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu mengecek data 

yang diperoleh diperoleh melalui berbagai sumber yakni pemilik Jesse Factory, 
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konsumen Jesse factroy dan ahli dalam bidang pemasaran untuk menguji 

kredibilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1. Skema Trangulasi 

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2019 

 

Menurut Saifudin (2013), reliabilitas merupakan sejauh mana hasil proses 

pengukuran dapat dipercaya. Pengukuran yang dapat memberikan data dengan 

tingkat reliabel tinggi disebut dengan pengukuran yang reliabel. Reliabilitas dalam 

penelitian deskriptif adalah tingkat kesesuaian antara uraian atau data yang 

dikemukakan oleh subjek terhadap kondisi yang sebenarnya. Untuk mendapat uji 

reliabilitas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode teknik audit 

dengan memaparkan proses serta hasil kepada dosen pembimbing penelitian yakni 

Patrisia Amanda Pascarina dalam memberikan penilaian agar penelitian ini 

kredibel. 
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