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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Subjek Penelitian  

Subjek penelitian sebagai narasumber yang artinya orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

penelitian (Moleong,2009:132). Karakteristik narasumber berdasarkan faktor 

demografis yang ingin diwawancarai oleh peneliti ialah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan jenis kelamin narasumber dalam penelitian ini adalah kaum 

wanita 

2. Berdasarkan usia narasumber dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori 

yaitu: 1) Usia 19-24 tahun, 2) Usia antara 24-35 tahun, dan 3) Usia di atas 35 

tahun. 

3. Berdasarkan pendapatan narasumber dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga 

karakteristik yaitu: 1) Pendapatan dibawah Rp2.200.000, 2) Pendapatan antara 

Rp2.200.000- Rp5.000.000, dan 3) Pendapatan diatas Rp5.000.000. Peneliti 

membagi karakteristik narasumber berdasarkan pendapatan menjadi 3,  

berdasarkan dari nilai upah minimum regional dari kota Surabaya yang sebesar 

Rp2.200.000 dimana upah minimum regional kota Surabaya tersebut menjadi 

batas bawah dari karakteristik pendapatan narasumber. 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi, dalam Sugiyono (2013: 235), observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai 

proses biologis dan psikologis. Larry Cristensen, dalam Sugiyono (2013:235), 

observasi diartikan sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam 

situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan. 

Creswell, dalam Sugiyono (2013:235), observasi merupakan proses untuk 

memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada 

saat dilakukan penelitian.  Menurut Indriantoro dan Supomo (2014), hidden 

observasi yakni melakukan pengamatan tanpa sepengatahuan subjek yang diteliti, 

teknik ini diterapkan ketika melakukan pengamatan langsung terhadap kompetitor.  

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan hidden observasi kepada para 

konsumen daripada kompetitor.  

3.2.2 Wawancara 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2011:303), wawancara merupakan  teknik 

pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara 

lisan kepada subjek penelitian. Wawancara juga dapat dibagi menjadi dua bagian 

berdasarkan metode penyampaian yaitu: 

1. Wawancara tatap muka, merupakan teknik wawancara melalui komunikasi 

secara langsung antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara 

lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan secara lisan. 
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2. Wawancara telepon, merupakan teknik wawancara antara pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan 

secara lisan melalui telepon. 

Menurut Creswell, dalam Sugiyono (2013:224), wawancara dalam 

penelitian survei dilakukan oleh peneliti dengan cara merekam jawaban atas 

pertanyaan yang diberikan kepada responden dengan pedoman wawancara, 

mendengarkan jawaban, mengamati perilaku, dan merekam semua respon dari 

yang disurvei. Menurut Larry Cristensen dalam Sugiyono (2013: 224), wawancara 

merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara dalam mengumpulkan 

data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.  

Narasumber yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu: 3 

konsumen Kaliste, 2 konsumen kompetitor, dan 1 orang yang berkompeten dalam 

bidang perhiasan. Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah 

wawancara tatap muka digabungkan dengan wawancara telepon metode 

wawancara semi terstruktur dimana peneliti mempersiapkan pertanyaan dan 

apabila diperlukan untuk memperjelas pertanyaan utama, peneliti mempersiapkan 

pertanyaan tambahan. 

3.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Freankel dan Wallen dalam Sugiyono (2013: 439), trianggulasi 

dalam pengujian kredibilitas ini merupakan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Penelitian ini menggunakan 

perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan ketiga jenis dari 
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trianggulasi yaitu: trianggulasi sumber, trianggulasi teknik, dan trianggulasi 

waktu. 

3.3.1 Perpanjangan Keikutsertaan 

 Menurut Moleong (2009: 327),  perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti 

dalam melakukan penelitian yang melibatkan narasumber harus mendampingi 

narasumber tersebut dalam waktu tertentu sampai penelitian tersebut selesai dan 

harus terjun langsung menemui narasumber. 

3.3.2 Ketekunan Pengamatan 

 Menurut moleong (2009: 329), ketekunan pengamatan berarti mencari 

secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses 

analisis yang konstan atau tentaif, dengan kata lain peneliti hendaknya 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan 

terhadap faktor-faktor yang menonjol. 

3.3.3 Trianggulasi Sumber  

Menurut Sugiyono (2013:440), trianggulasi sumber untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini trianggulasi sumber dibagi menjadi 

3 yaitu: 3 konsumen Kaliste, 2 konsumen kompetitor, dan 1 orang yang 

berkompeten dalam bidang perhiasan.  

3.3.4 Trianggulasi Teknik 

Menurut Sugiyono (2013:440), trianggulasi tehnik untuk menguji 

kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada para sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. Penelitian ini menggunakan trianggulasi 
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teknik berupa wawancara secara semi terstruktur, juga hidden observasi dan juga 

menggunakan daftar pertanyaan. 

3.3.5 Trianggulasi Waktu 

Menurut Sugiyono (2013:441), trianggulasi waktu juga sering 

mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik 

wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data 

yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Dalam penelitian ini menggunakan 

trianggulasi waktu dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan para 

narasumber, baik pagi, siang, maupun malam hari. 

3.4 Metode Analisis Data 

Beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan analisis 

kualitatif yaitu sebagai berikut: 

1. Melakukan transkrip dan merekam dari hasil wawancara dengan 

responden. 

2. Melakukan observasi dalam mengumpulkan data. 

3. Melakukan proses pengolahan data dan mengkategorisasikan terhadap 

informasi yang diperoleh. 

4. Melakukan pengolahan data dari hasil observasi dan wawancara. 

5. Mengelompokkan dan menghubungkan data yang sudah didapat dengan 

landasan teori.  

6.  Melakukan penyusunan strategi pemasaran yang terperinci untuk 

Perusahaan Kaliste dari data yang sudah didapatkan dari narasumber. 

7. Menerapkan strategi pemasaran yang baru pada Perusahaan Kaliste  


