
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2014:3) metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data 

yang sebenarnya, berupa fakta. Dengan metode penelitian kualitatif, data yang ada 

akan lebih mendalam serta menekankan pada makna yang merupakan data yang 

sebenarnya. Realitas dalam penelitian kualitatif berarti pemahaman terhadap 

semua data dan maknanya.  

3.2 Subjek Penelitian 

 Subjek dari penelitian ini adalah informan yang dipilih dengan 

menggunakan prosedur purposive sampling. Menurut Sugiyono (2014:54) 

prosedur purposive sampling adalah teknik memilih informan dengan 

mempertimbangkan hal-hal tertentu dengan tujuan memudahkan peneliti untuk 

menjelajahi obyek yang diteliti. Subjek penelitian ini diharuskan memenuhi 

kriteria dari Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Data Kriteria Informan 

Pelanggan Pesaing Internal 

Pelanggan yang berbelanja 

secara daring, melalui media 

sosial 

Pesaing yang sudah berdiri lebih 

dari 1 tahun 

Merupakan anggota 

internal yang sudah ada 

sejak BYFI didirikan 

Pelanggan yang pernah 

membeli produk BYFI 

Pesaing yang menjual produk 

fesyen dan menjual tas etnik yang 

merupakan produksi sendiri 

Mengetahui secara detail 

kondisi finansial maupun 

non-finansial BYFI 

Pelanggan yang berlokasi di 

Indonesia 

Pesaing yang berlokasi di 

Indonesia 

 

Pelanggan yang berjenis 

kelamin wanita 

Pesaing yang memanfaatkan 

penggunaan jaringan daring media 

sosial. 

 

 



 Berikut merupakan tabel kompetensi informan yang telah diwawancara 

oleh peneliti. Baik pelanggan, pesaing, maupun informan yang diwawancara telah 

terlebih dahulu disesuaikan dengan syarat dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.2 Kompetensi Informan 

No Profil Narasumber Kompetensi 

1. Elisa, 21 Tahun, wanita, 

pelanggan BYFI, Owner dari It 

Girls Shop, bertempat tinggal di 

Jakarta Indonesia.  

 Pernah membeli produk BYFI yang mana berarti 

memiliki interaksi dengan merek BYFI sebelumnya. 

 Berlokasi di Indonesia yang mana cocok dengan 

kriteria penelitian 

2. Josephine Chintami, 23 Tahun, 

wanita, Pelanggan BYFI, 

Desainer Interior, bertempat 

tinggal di Samarinda Indonesia 

 Pernah membeli produk BYFI yang mana berarti 

memiliki interaksi dengan merek BYFI sebelumnya. 

 Berlokasi di Indonesia yang mana cocok dengan 

kriteria penelitian 

3. Natalia Veronica, 24 Tahun, 

wanita, Owner dari Toko 

Bangunan Artha, bertempat 

tinggal di Surabaya, Indonesia. 

 Pernah membeli produk BYFI yang mana berarti 

memiliki interaksi dengan merek BYFI sebelumnya. 

 Berlokasi di Indonesia yang mana cocok dengan 

kriteria penelitian 

4.  Erlinda, 24 Tahun, wanita, Staff 

pengajar di Adam Khoo 

Learning Centre, bertempat 

tinggal di Surabaya, Indonesia.  

 Pernah membeli produk BYFI yang mana berarti 

memiliki interaksi dengan merek BYFI sebelumnya. 

 Berlokasi di Indonesia yang mana cocok dengan 

kriteria penelitian 

5. Angeline Sugianto, 21 Tahun, 

wanita, Owner dari Qoqo Shop, 

Bertempat tinggal di 

Yogyakarta, Indonesia. 

 Menjual tas etnik dengan perpaduan dengan batik 

dengan melakukan produksi sendiri serta 

memasarkan produk melalui sosial media sejak tahun 

2010, yang mana pesaing mengerti keadaan eksternal 

perusahaan. Informan membantu memberi penilaian 

atas keadaan eksternal BYFI. 

6. Rupi Ningsih, 29 Tahun, 

wanita, Owner dari Unique 

Online Store, Bertempat tinggal 

di Jakarta, Indonesia. 

 Menjual tas etnik dengan perpaduan dengan batik 

dengan melakukan produksi sendiri serta 

memasarkan produk melalui sosial media sejak tahun 

2008, yang mana pesaing mengerti keadaan eksternal 

perusahaan. Informan membantu memberi penilaian 

atas keadaan eksternal BYFI. 

7. Yuke Felicia, 21 Tahun, wanita, 

owner dari BYFI 
 Merupakan salah satu owner BYFI yang sudah ada 

sejak BYFI berdiri hingga saat penelitian 

berlangsung. Mengetahui secara jelas kondisi 

finansial maupun non-finansial BYFI Mengetahui 

dan memahami kondisi internal maupun eksternal 

BYFI, Yang mana dapat memberikan penilaian 

terhadap internal serta eksternal BYFI. 

8. Febryan Adi Pradja, 21 Tahun, 

pria, owner dari BYFI 
 Merupakan salah satu owner BYFI yang sudah ada 

sejak BYFI berdiri hingga saat penelitian 

berlangsung. Mengetahui secara jelas kondisi 

finansial maupun non-finansial BYFI Mengetahui 

dan memahami kondisi internal maupun eksternal 

BYFI, Yang mana dapat memberikan penilaian 

terhadap internal serta eksternal BYFI. 

3.3  Validitas 



 Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data sebagai metode 

pengumpulan data. Sugiyono (2014:83) menyatakan bahwa triangulasi sumber 

ditujukan untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik 

yang sama. Menurut Sugiyono (2014:119)  validitas merupakan kesesuaian antara 

data yang ditemukan saat penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini peneliti menyajikan rekaman hasil wawancara dengan hasil 

transkrip wawancara, serta surat keterangan kebenaran data oleh informan sebagai 

bukti atas validasi penelitian.  

3.4 Metode Pengambilan Data 

3.4.1 Wawancara  

Sugiono (2014:72) menyatakan bahwa wawancara merupakan salah satu 

teknik peneliti untuk mendapatkan data serta hal-hal yang lebih mendalam dari 

informan yang ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi 

terstruktur yang mana pelaksanaannya lebih bebas dari wawancara terstruktur. 

Wawancara dilakukan pada antara 30 Oktober hingga 9 November. Langkah-

langkah untuk melakukan wawancara: 

a. Membentuk kerangka wawancara, yang mana mengatur penyampaian 

wawancara. 

b. Mengumpulkan contoh penelitian terdahulu 

c. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang dan menjadi bahan pembicaraan 

d. Membuat janji untuk melakukan wawancara 

e. Mempersiapkan peralatan untuk pelaksanaan wawancara, seperti alat 

perekam serta alat tulis. 



f. Melakukan wawancara 

g. Membuat ringkasan wawancara serta mencatat informasi penting dari 

wawancara. 

Berikut merupakan lokasi serta waktu wawancara dilakukan berdasarkan 

masing-masing informan. 

Tabel 3.3 Jadwal Pelaksanan Wawancara 

Nama Informan Tanggal pelaksanaan Tempat pelaksanaan 

Elisa 30 Oktober Steak Hut, Kupang Indah 

Josephine Chintami 31 Oktober Wawancara via telepon 

Natalia Veronica 30 Oktober Spazio, Surabaya 

Erlinda 31 Oktober Bakerzin, Ciputra World 

Surabaya 

Angeline 5 November Wawancara via telepon 

Rupi Ningsih 7 November Wawancara via telepon 

Yuke Felicia 9 November Universitas Ciputra 

Febryan Adi Pradja 9 November Universitas Ciputra 

 

3.5 Metode Analisis 

 Menurut Emzir (2010:85) analisis data merupakan proses sistematis untuk 

melakukan wawancara, transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi lain 

yang dikumpulkan untuk menambah pemahaman mengenai data. 

3.5.1 Indikator tingkat kesadaran merek 

Suatu kesadaran merek dapat diukur berdasarkan tingkatan yang ada. 

1. Suatu merek dikatakan berada dalam kategori Unaware Brand ketika merek 

tersebut tidak dikenal oleh pelanggan atau calon pelanggan. Ketika merek 

ditunjukkan maupun disebutkan pelanggan maupun calon pelanggan tidak 

dapat mengenali merek tersebut. 



2. Suatu merek dikatakan berada pada keadaan Brand recognition ketika merek 

tersebut dikenali dan dapat disebutkan oleh pelanggan maupun calon 

pelanggan ketika disebutkan maupun ditunjukkan oleh orang lain. 

3. Suatu merek dikatakan berada pada keadaan Brand recall ketika merek 

tersebut dikenali dan dapat disebutkan oleh pelanggan maupun calon 

pelanggan tanpa adanya bantuan dari orang lain untuk mengingat merek. 

4. Sebuah merek dikatakan berada pada posisi Top of Mind ketika merek 

disebutkan pertama kali oleh konsumen, ketika konsumen diminta untuk 

menyebutkan sebuah nama produk dalam satu kategori tertentu. 

3.5.2 Tahapan analisis 

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan analisis yaitu: 

1. Melakukan pengodean hasil transkrip wawancara berdasarkan indikator 

kesadaran merek. 

2. Mengklasifikasikan kesadaran merek dalam tingkatan kesadaran merek 

berdasarkan indikator tingkat kesadaran merek. 

3. Melakukan penilaian cukup atau tidak cukup tingkat kesadaran merek BYFI 

berdasarkan indikator tingkat kesadaran merek.  

4. Menjelaskan tingkat kesadaran merek BYFI pada pelanggan di Indonesia 

5. Melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, 

dan ancaman merek BYFI. 

6. Menetapkan strategi bauran pemasaran bagi BYFI guna meningkatkan tingkat 

kesadaran merek yang berupa strategi penetapan harga, tempat, produk, serta 

promosi. 



 


