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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk 

memperoleh hasil penelitian yang diinginkan. Menurut Noor (2011), deskriptif 

merupakan penelitian yang mendeskripsikan tentang suatu gejala atau peristiwa 

yang sedang terjadi melalui observasi suatu masalah, metode pengumpulan data, 

mengelola informasi, dan menarik suatu kesimpulan dari sebuah peristiwa. 

Menurut Kuada (2012), menyebutkan bahwa pengertian dari deskriptif adalah 

untuk mendeskripsikan tentang suatu masalah tertentu yang sedang diobservasi, 

memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang sedang diobservasi 

berdasarkan apa yang sedang terjadi, bagaimana hal tersebut bisa terjadi, dan apa 

yang diharapkan terjadi di masa depan berdasarkan apa yang diketahui dari hasil 

observasi saat ini. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, dalam 

penelitian ini akan dilakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

wawancara. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui brand 

management dari perusahaan PT Persada Indonesia sehingga dapat berguna untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan dan membuat perusahaan semakin dikenal oleh 

masyarakat.  

3.2 Informan Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah narasumber. Penentuan subjek yaitu memilih 

subjek penelitian dan lokasi sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dengan 
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tujuan untuk memahami dan mempelajari permasalahan yang akan diteliti 

(Herdiansyah, 2010). Berdasarkan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini 

yaitu brand management pada Facebook PT Persada Indonesia. Penentuan subjek 

diambil berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh penulis sebagaimana 

ditunjukkan pada Tabel 3.1 yang telah dibuat oleh penulis. 

Tabel 3. 1 Informan Wawancara 

No. Informan Penelitian Profil 

1. Arie Rachman, general 

director PT Persada 

Indonesia 

- Merupakan general director dan 

pengelolah brand di PT Persada 

Indonesia 

2.  Amalia Khomsa Lestari, 

konsumen PT Persada 

Indonesia 

- Telah menggunakan jasa dari PT 

Persada Indonesia sebanyak 

minimal 2 (dua) kali. 

3. Ida Setya, konsumen PT 

Persada Indonesia 

- Telah menggunakan jasa dari PT 

Persada Indonesia sebanyak 

minimal 2 (dua) kali. 

4.  Immanuel Candra Irawan, 

Dosen management 

Perbanas Surabaya dan ahli 

akademisi 

- Dosen mata kuliah management di 

Perbanas Surabaya, menguasai 

brand management. 

Sumber: Diolah Peneliti, 2019. 

 

Karena di dalam penelitian ini mengarah ke brand management perusahaan 

PT Persada Indonesia, sehingga informan penelitian yang ditentukan adalah 

pembuat atau pengelola brand dari perusahaan PT Persada Indonesia, konsumen 

dari PT Persada Indonesia, serta pakar yang telah menguasai tentang brand 

management. Peneliti memilih informan yang sesuai dengan kebutuhan untuk 

memenuhi kriteria peneliti agar mendapatkan data yang valid agar dapat dijadikan 

acuan dalam menentukan brand management pada PT Persada Indonesia. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Wawancara 

  Menurut Suwendra (2018), wawancara merupakan peristiwa face to face 

(tatap muka) antara orang yang mewawancara dan diwawancarai, orang yang 

mewawancara akan menanyakan suatu objek yang sedang diteliti dengan beberapa 

pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan tujuan untuk 

mendapatkan jawaban dari pertanyaan dan bisa dijadikan sebagai sumber 

informasi bagi pewawancara. Menurut Fitrah dan Luthfiyah (2017), menyebutkan 

bahwa tujuan dari wawancara adalah berpedoman pada serangkaian pertanyaan 

yang sudah dipersiapkan secara teratur dan disiapkan sesuai dengan alur 

pembicaraan dan untuk mengetahui atau mendapatkan penjelasan mengenai suatu 

fenomena dari objek yang sedang diteliti. Bentuk wawancara yang akan 

digunakan adalah wawancara semi-terstruktur. Menurut Herdiansyah (2010), 

menyebutkan bahwa wawancara semi-terstruktur memiliki beberapa ciri yaitu 

yang pertama pertanyaan terbuka yang dimana jawaban yang diberikan oleh orang 

yang diwawancara tidak dibatasi. 

Kedua kecepatan wawancara dapat diprediksi agar kegiatan wawancara tidak 

keluar dari konteks tema atau pertanyaan, ketiga fleksibel namun tetap terkontrol 

meskipun pertanyaan dan jawaban bisa dilakukan secara fleksibel mamun tetap 

ada batasan yang harus dimiliki oleh peneliti yaitu tema wawancara. Keempat 

pedoman dalam wawancara yang dijadikan sebagai batasan dalam alur, urutan, 

dan pengelolaan kata yang dimana hanya berfokus pada topik wawancara saja, 
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kelima tujuan dari dilakukan kegiatan wawancara adalah untuk memahami suatu 

fenomena permasalahan. 

 Kegiatan wawancara akan dilakukan dengan pembuat atau pengelola brand 

management dari perusahaan PT Persada Indonesia yang akan memberikan 

informasi seputar perusahaan dan beberapa tambahan untuk membantu penulis 

melakukan kegiatan penelitian mendapatkan data. Wawancara yang kedua akan 

dilakukan dengan konsumen PT Persada Indonesia agar dapat memberikan 

beberapa informasi tambahan berdasarkan dari sudut pandang eksternal mengenai 

brand management pada perusahaan PT Persada Indonesia. Wawancara ketiga 

akan dilakukan dengan pakar brand management agar mendapatkan informasi 

yang nantinya akan bisa diimplementasikan terhadap perusahaan PT Persada 

Indonesia. 

3.4 Metode Analisis Data 

      Menurut Yusuf (2014), Dalam menganalisis data deskriptif yang terbaik 

dilakukan sejak awal mulai penelitian dengan membaca dan menganalisis data 

yang terkumpul baik berupa transkrip interview, catatan lapangan, atau 

dokumentasi agar penelitian tidak menumpuk dan bisa dilakukan secara continue 

untuk kemudian dilakukan analisis data. Menurut Herdiansyah (2010), reduksi 

data adalah proses penggabungan dan penyamaan segala bentuk data yang 

diperoleh menjadi suatu bentuk berupa tulisan atau script yang nantinya akan 

dianalisis dengan dilakukan wawancara yang dimana hasil rekaman dari 

wawancara akan diubah menjadi bentuk dokumen tulisan, hasil dari wawancara, 

dan studi dokumentasi juga diubah menjadi bentuk tulisan sesuai dengan format 
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yang telah disesuaikan, hasil dari observasi dan temuan lapangan di bentuk 

menjadi tabel disesuaikan dengan metode observasi yang telah digunakan, hasil 

studi dokumentasi diubah menjadi script sesuai dengan formatnya. 

Wawancara ke __________________ 

Nama Subjek  : ___________ 

Pekerjaan  : ___________ 

Waktu    : ___________ Tanggal __________, Jam ___________ 

Lokasi    : ___________ 

Tabel 3. 2 Contoh Verbatim Wawancara 

Baris Pelaku Uraian Wawancara Tema 

    

Sumber: Herdiansyah, 2010 

 

Menurut Herdiansyah (2010), verbatim wawancara berisi mengenai proses 

wawancara yang dilaksanakan dengan segala situasi yang sedang terjadi. Semua 

hal yang dibicarakan di olah menjadi kata-kata atau kalimat menjadi tulisan apa 

adanya, tanpa melewatkan satu perkataan dari orang yang diwawancara. Apabila 

terdapat perkataan yang dikira kurang pantas maka penulis akan menggantikan 

dengan catatan khusus beserta alasan dari penggantian kalimat tersebut. 

Dalam format verbatim terdapat format informasi awal mengenai: 

Wawancara ke __________________ 

Nama Subjek  : ___________ 

Pekerjaan  : ___________ 

Waktu    : ___________ Tanggal __________, Jam ___________ 

Lokasi    : ___________ 
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1) Wawancara ke 

Berisi tentang informasi urutan wawancara dari beberapa kegiatan 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti, untuk wawancara pertama 

biasanya ditulis “wawancara ke – 1” sampai sebanyak yang dibutuhkan 

oleh peneliti. 

2) Nama Subjek 

Menjelaskan tentang nama subjek yang kita wawancarai, untuk penelitian 

kualitatif nama subjek biasanya ditulis dengan inisial atau nama samara 

(bukan sebenarnya) yang bertujuan untuk menjaga kepentingan identitas 

subjek penelitian. 

3) Pekerjaan 

Berisi tentang pekerjaan yang sedang dilakukan oleh subjek penelitian saat 

ini. Biasanya hal ini tidak dituliskan secar mendetail hanya diambil nama 

awalannya saja misalnya guru honorer hanya ditulis guru saja  sesuai yang 

dibutuhkan oleh peneliti. 

4) Waktu: tanggal dan jam 

Berisi tentang tanggal dan waktu pelaksanaan wawancara serta berapa 

lama durasi waktu wawancara yang sedang berlangsung. Misalnya, 13 Mei 

2019, jam 12.30-13.00 WIB. 

5) Lokasi  

Berisi mengenai tempat lokasi yang digunakan ketika wawancara 

berlangsung. 
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Setelah proses informasi awal telah berlangsung, maka langkah selanjutnya 

dalah mengisi kolom yang terdapat pada tabel verbatim wawancara. Terdapat 

empat kolom, yaitu: 

1) Baris  

Berisi tentang informasi urutan baris dari pertanyaan yang disampaikan 

oleh peneliti untuk subjek penelitian di dalam kolom wawancara. Baris 

biasanya digunakan untuk crosscheck data verbatim wawancara. Biasanya 

peneliti tidak menuliskan satu persatu, tetapi hanya kelipatan lima saja. 

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam 

mencantumkan urutan baris. 

2) Pelaku  

Membahas tentang susunan orang yang terlibat di dalam kegiatan 

wawancara, siapa saja yang berbicara ketika proses wawancara akan 

dicantumkan berdasarkan dari urutan pembicaraan di dalam wawancara. 

3) Uraian Wawancara 

Berisi tentang dialog wawancara antara peneliti dan subjek penelitian yang 

terjadi sejak awal pembicaraan hingga selesai tanpa sedikit pun mengubah 

atau megurangi isi dari dialog tersebut. 

4) Tema 

Berisi tentang tema dari pertanyaan yang akan digunakan peneliti untuk 

wawancara subjek penelitian sehingga pertanyaan yang akan dilontarkan 

dalam kegiatan wawancara tidak akan keluar dari tema penelitian. 
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Kalaupun ada maka tidak perlu diberi tema karena termasuk dalam 

kategori obrolan tidak bermakna. 

Nama Subjek/Informan   : ___________ 

Jumlah Akumulasi Tema   : ___________ 

Jumlah Wawancara yang dilakukan  : ___________ 

 
Tabel 3. 3 Format Akumulasi Tema 

No Tema Yang Muncul Frekuensi 

  W1 W2 W3 

     

Sumber: Herdiansyah, 2010 

 

Setelah data verbatim diubah langkah selanjutnya adalah menyajikan data 

dengan menyamakan tema ke dalam bagan kategorisasi tema yang akan di 

kategorikan ke bentuk yang lebih sederhana dengan memberi coding (kode) sesuai 

dengan verbatim yang dilakukan oleh penulis sebelumnya. Format tabel 

kategorisasi dan pengodean tema wawancara subjek sebagai berikut: 

Tabel 3. 4 Format Tabel Kategorisasi dan Pengodean Tema 

Kategori Tema Subkategori Tema Uraian Subkategori dan Pengodean 

  Subjek Informan 

   
Sumber: Herdiansyah, 2010 

  

Berikut penjelasan tahap-tahapan display data pada format kategorisasi 

dan pengodean tema:  

1) Kategori tema: merupakan proses pengumpulan tema yang muncul dan 

disusun dalam bentuk bagan yang disesuaikan dengan susunan tema tabel 

akumulasi yang dibuat oleh penulis 

2) Subkategori tema: pembuatan membagi tema yang sudah disusun di dalam 

subtema agar lebih mudah dipahami. 
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3) Proses pengodean: proses mengelompokkan pernyataan informan ke 

dalam matriks kategorisasi dan memberi kode pada pernyataan tersebut. 

Format penulisan kode merupakan nama subjek, urutan wawancara, 

tanggal wawancara, baris pernyataan pada verbatim wawancara. kode 

seperti contoh berikut  (SW, W3, 20-07-2008, 135-145). 

Verifikasi data merupakan proses penarikan kesimpulan dan verifikasi 

yang berisi seluruh subkategori tema yang telah tertera pada kategorisasi dan 

pengodean yang telah dilengkapi dari verbatim wawancara. Menurut Herdiansyah 

(2010), kesimpulan data berisi dari serangkaian proses pengumpulan data yang 

dimulai sejak awal penelitian, mulai dari proses wawancara awal hingga 

serangkaian proses yang dilakukan sampai selesai. Lalu ada tahap reduksi data 

yang dimana pada proses tersebut berisi tentang penggabungan dari segala bentuk 

data yang diperoleh dari peneliti menjadi satu bentuk tulisan (script) yang 

nantinya akan diteliti lebih dalam oleh peneliti. 

Kemudian tahapan display data yang berisi tentang pengolahan data setengah 

jadi yang sudah berupa bentuk tulisan dan memiliki alur tema yang jelas sesuai 

tema-tema yang sudah dibentuk oleh penulis. Tahap kesimpulan merupakan 

tahapan terakhir, kesimpulan menjawab dari pertanyaan dari penelitian yang 

diajukan dan menjawab “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut. 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

Dalam menganalisis sebuah data penelitian, harus mempunyai alat ukur yang 

bisa digunakan untuk mengukur sebuah penelitian yang akurat, konsisten dan 

stabil sehingga hasil dari penelitian dapat dinyatakan valid (Siyoto & Sodik, 
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2015). Menurut Anggito dan Setiawan (2018), validitas dapat digunakan sebagai 

media data dan proses untuk menjawab pertanyaan di dalam penelitian apakah 

sudah menjawab dan sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. Validitas 

mengarah pada antara objek dan penelitian di tempat, mengacu kepada salah satu 

upaya untuk membuktikan hal yang ada dalam dunia nyata dan penjelasan yang 

diberikan tentang suatu permasalahan sudah sesuai atau belum (Fitra & Luthfiyah, 

2017).  

Menurut Hamdi (2014), validitas adalah salah satu konsep tunggal yang 

membutuhkan suatu bukti untuk kegunaan khusus sehingga, dapat digunakan 

untuk melihat apakah penelitian tersebut valid atau tidak valid agar dapat 

digunakan untuk tujuan penelitian yang berbeda. Untuk melakukan pengukuran 

validasi peneliti menggunakan metode triangulasi sumber. Menurut Moleong 

(2017), triangulasi adalah sebuah kegiatan pemeriksaan kebenaran data yang 

dimana data tersebut digunakan untuk pengecekan atau digunakan sebagai 

pembanding terhadap suatu data teknik yang biasa digunakan dalam triangulasi 

adalah dengan melakukan kegiatan pemeriksaan melalui sumber yang lain. 

Menurut Herdiansyah (2010), reliabilitas merupakan kekonsistenan atau ketelitian 

yang memiliki arti apabila mengukur data secara berulang-ulang dengan kondisi 

sama maka data yang akan didapat juga akan tetap sama sehingga menimbulkan 

kesepakatan suatu pemahaman sudut pandang yang akan menciptakan sebuah 

hasil. 

Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode auditing. Menurut 

moleong (2017), auditing merupakan sebuah rancangan bisnis yang bisa 
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digunakan untuk mengawasi kebergantungan dan hasil kepastian dari data. 

Metode auditing tidak bisa berlangsung apabila tidak ada kelengkapan catatan 

proses pekerjaan secara keseluruhan dan hasil studi. Metode auditing juga dapat 

dilakukan dengan cara mengirimkan proses pekerjaan secara keseluruhan dan 

hasil studi kepada dosen pembimbing agar bisa diperiksa ulang terkait hasil 

wawancara yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


