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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Deskripsi Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam strategi promosi J-

5758 yang efektif berdasarkan analisis SWOT menggunakan tabel EFAS dan 

IFAS. Sehingga peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Alasan 

peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dikarenakan peneliti perlu 

untuk mengeksplorasi teori yang sesuai dengan topik penelitian sehingga peneliti 

dapat menggunakan teori tersebut sebagai pertimbangan dalam merancang 

strategi yang efektif. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode 

penelitian deskriptif. Menurut Bungin (2013:48), penelitian menggunakan format 

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, 

berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi 

objek penelitian tersebut.  

3.2 Subjek Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah para pesaing bisnis J-5758 di Surabaya 

dan konsumen dari J-5758. Metode sampel yang digunakan di dalam penelitian ini 

adalah Snowball Sampling dikarenakan peneliti mendapatkan bantuan dari subjek 

yang diwawancarai yaitu identitas subjek lainnya yang memiliki minat sama 

(Wahyuni, 2015:34). Peneliti menggunakan rekomendasi dari subjek penelitian 
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untuk menjadikan sampel tambahan dalam penelitian sehingga menghasilkan data 

yang relevan. Peneliti menggunakan pesaing yang benar – benar bisa dijadikan 

role model. Tujuannya adalah mendapatkan analisis strategi promosi pesaing 

untuk diteliti lagi dalam analisis SWOT. Sedangkan untuk konsumen, peneliti 

memilih konsumen yang telah melakukan pembelian di J-5758 dan juga 

konsumen yang pernah membeli jersey di perusahaan lainnya sehingga konsumen 

yang dipilih mengetahui kelebihan dan kekurangan promosi baik dari J-5758 

maupun pesaing. Peneliti juga menggunakan sumber internal sebagai bahan 

penelitian. Peneliti menggunakan sebanyak enam hingga delapan narasumber 

pada penelitian ini tergantung pada kondisi di lapangan.  

Kriteria yang digunakan untuk memilih pesaing adalah sebagai berikut : 

1. Mempunyai pengalaman di bidang sejenis dan paham tentang industri. 

2.Pesaing yang telah eksis dalam promosi khususnya di media sosial. 

3.. Berlokasi di Surabaya. 

Kriteria yang digunakan untuk memilih konsumen adalah sebagai berikut : 

1. Konsumen yang telah melakukan pembelian minimal dua kali di J-5758. 

2. Konsumen yang pernah membeli jersey di luar perusahaan J-5758. 

3. Berlokasi di Surabaya. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dari 

pesaing yaitu menggunakan wawancara dan observasi. Alasan peneliti 

menggunakan metode ini adalah mendapatkan informasi secara langsung dari 

hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang telah berpengalaman 

dalam penjualan jersey serta konsumen yang pernah melakukan pembelian jersey 

sehingga mengetahui kelebihan dan kekurangan dari strategi promosi perusahaan 

internal maupun eksternal. Sedangkan untuk konsumen, peneliti akan 

menggunakan metode wawancara. Untuk faktor internal dari analisis SWOT, 

peneliti melakukan wawancara internal kepada salah satu anggota J-5758. 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan wawancara 

terarah dikarenakan peneliti akan bertanya secara bebas tetapi tidak terlepas dari 

pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden (Bungin, 2013:135). 

Sedangkan wawancara internal dilakukan untuk membantu peneliti dalam 

menganalisis kekuatan serta kelemahan dari J-5758 sebagai dasar dari analisis 

SWOT. 

Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah observasi non 

partisipasi dikarenakan peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai 

pengamat saja (Sugiyono, 2014:145). Observasi dilakukan dengan cara melihat 

media sosial yang dimiliki oleh pesaing. Berdasarkan peninjauan media sosial 

pesaing, maka peneliti dapat melihat strategi promosi dari pesaing melalui media 

online. Sehingga peneliti dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan internal (S 
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dan W) serta sudut pandang konsumen mengenai pasar jersey dan strategi pesaing 

(O dan T) sehingga dapat menentukan strategi promosi yang efektif. 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

Peneliti menggunakan triangulasi untuk keabsahan pada penelitian ini. 

Triangulasi adalah ide bahwa melihat suatu hal dari beberapa sudut pandang bisa 

meningkatkan keakuratan (Neuman, 2013). Triangulasi yang digunakan pada 

penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu dari pesaing J-5758, konsumen 

jersey, dan rekan kerja project. Alasan menggunakan triangulasi sumber tersebut 

dikarenakan peneliti dapat meneliti strategi promosi dari pesaing sehingga dapat 

bersaing di pasar dan melalui konsumen untuk melihat sudut pandang konsumen 

tentang strategi promosi yang digunakan oleh perusahaan J-5758 maupun 

perusahaan lainnya. Selain itu, peneliti dapat menganalisis faktor kekuatan 

(strength) dan kelemahan (weaknesses) internal. Validitas dan reabilitas yang 

dicari oleh peneliti adalah hasil analisis SWOT berdasarkan tabel EFAS dan IFAS 

yang dianalisis oleh peneliti menggunakan triangulasi sumber yang dipilih oleh 

peneliti. Peneliti dapat menganalisis dari semua sumber untuk menentukan 

strategi promosi yang efektif untuk J-5758.  

3.5 Metode Analisis Data  

  Metode analisis data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah 

metode analisis berdasarkan metode analisis data menurut Miles dan Huberman 

dalam Sugiyono (2014:246-253). Alasan peneliti menggunakan metode analisis  

data ini dikarenakan metode ini memiliki alur  data yang berurutan secara 
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sistematis. Sehingga penelitian yang dilakukan akan memiliki alur yang sistematis 

dan berurutan serta memiliki tujuan yang jelas. Kaitan metode analisis data 

menurut Miles dan Huberman dengan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut : 

1. Reduksi Data. 

Data dari penelitian ini (hasil wawancara dan observasi narasumber) dikumpulkan 

oleh peneliti. Setelah itu data - data akan direduksi atau dirangkum menjadi data – 

data yang relevan dengan topik penelitian untuk diolah ke tahap selanjutnya. 

2.  Penyajian data. 

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti 

adalah menyajikan data. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyajikan data 

dalam bentuk analisis SWOT menggunakan tabel EFAS dan IFAS. Sehingga 

peneliti dapat mengetahui di mana posisi J-5758 saat ini berdasarkan analisis 

SWOT.  

3. Penarikan kesimpulan. 

Setelah mengetahui posisi J-5758 dalam analisis SWOT, maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan yaitu berupa rancangan 

strategi promosi yang efektif bagi J-5758. 

 


