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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012:2), jenis penelitian merupakan cara ilmiah guna 

mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Jenis penelitian yang akan digunakan 

penulis adalah studi deskriptif dengan cara mengumpulkan data mentah dari setiap 

objek penelitian dalam jumlah cukup untuk dapat membuat kesimpulan. Oleh 

sebab itu, jenis penelitian ini mengarah pada penelitian kualitatif deskriptif. 

 

3.2 Objek Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan purposive 

sampling, yaitu di pilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 

2014). Sugiyono (2010:13) mengemukakan bahwa objek penelitian adalah sasaran 

penelitian ilmiah untuk diteliti dan mendapatkan sebuah data dengan fungsi dan 

tujuan tertentu mengenai sesuatu hal objektif, reliable, dan valid. Objek penelitian 

ini adalah tiga orang konsumen retail UnicoMart, dua orang konsumen grosir 

UnicoMart, satu sister company dari UnicoMart, satu pakar stationery, dan satu 

pakar penjualan.  
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Peneliti menggunakan metode eksploratif sehingga mampu memberi 

pemahaman tentang permasalahan yang akan diteliti. Peneliti melakukan 

eksplorasi dengan cara : 

a. Wawancara 

Menurut Zulkifar dan Nyoman (2015:129), wawancara merupakan suatu 

percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, merupakan proses 

tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadap – hadapan secara 

fisik. Penulis akan melakukan wawancara dengan tiga orang konsumen 

retail, dua orang konsumen grosir, satu orang  sister company, satu orang 

pakar stationery, dan satu orang pakar penjualan. Penulis akan 

menggunakan teknik wawancara terstruktur open question. Wawancara 

terstruktur adalah teknik wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan 

data pertanyaan secara berurutan terlebih dahulu (Sugiyono, 2014). 

 

b. Observasi 

Observasi merupakan cara atau pendekatan terhadap suatu objek guna 

mendapatkan data primer dengan cara mengamati objek secara langsung 

(Jogiyanto, 2010). Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan observasi 

ke Classroom dan Tokyo Store  sebagai kompetitor dari UnicoMart. Selain 

itu, observasi juga akan dilakukan dengan mendatangi pameran event yang 

ada. Observasi digunakan penulis dengan tujuan untuk mendapatkan data 
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langsung dari lapangan sehingga informasi  yang didapatkan dari 

wawancara dapat benar – benar valid. 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dapat 

berupa tulisan, gambar, maupun karya – karya monumental dari seseorang. 

Foto juga merupakan bagian penting dari sebuah dokumentasi. Foto yang 

baik adalah foto yang mencerminkan keadaan aslinya (Sugiyono, 2014). 

  

3.4 Kriteria Pemilihan Narasumber 

a. Konsumen Retail dan Grosir : 

i. Konsumen yang dipilih adalah konsumen yang sudah pernah membeli 

produk UnicoMart. 

ii. Open Question Interview akan dilakukan guna menggali informasi 

dari konsumen UnicoMart. 

b. Sister Company : 

i. Sister Company yang dipilih adalah perusahaan stationery yang lebih 

sukses dari UnicoMart. Tolak ukur kesuksesan bagi penelitian ini 

adalah omset minimal tiga kali UnicoMart. 

ii. Sister Company yang dipilih telah memenuhi syarat – syarat sister 

company yang baik yakni (1) sudah berdiri lebih dari lima tahun, (2) 

memiliki lebih dari 10 pegawai, (3) omzet yang dihasilkan cenderung 

naik, dan (4) telah memiliki nama baik di masyarakat. 
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c. Pakar stationery : 

i. Pihak yang telah lama menggeluti dunia stationery dan terbukti telah 

membawa perusahaan yang dimilikinya menjadi besar minimal lima 

tahun. 

d. Pakar penjualan : 

i. Pihak yang memiliki pengalaman dalam bidang penjualan dan telah 

lama menggeluti dunia penjualan minimal lima tahun. 

 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

 Penulis akan melakukan teknik triangulasi sebagai sarana untuk 

menentukan validitas dari informasi yang didapatkan. Menurut Suparno 

(2010:71), teknik triangulasi merupakan teknik cara melihat suatu realita melalui 

sudut pandang yang berbeda sehingga informasi yang didapatkan akan lebih 

kredibel dan akurat. Proses triangulasi dibuat dengan mengumpulkan informasi 

dari berbagai macam sumber yang disebut triangulasi sumber. Selain itu, proses 

pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan cara meminta bantuan pihak 

ketiga untuk membantu pengumpulan data. Triangulasi teknik juga dilakukan 

dengan melakukan observasi untuk menguji apakah keterangan narasumber 

dengan kenyataan di lapangan berbeda atau tidak. Hal ini dilakukan agar 

kesimpulan yang dibuat dari data yang didapatkan benar – benar valid.  
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Gambar 3.1 

Triangulasi dengan Tiga Sumber Data 

Sumber : Sugiyono (2014) 

 

 

 

  

 

Gambar 3.2 

Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data 

Sumber : Sugiyono (2014) 

 

Reliabilitas menunjukkan bahwa setiap data yang diambil sama dari waktu 

ke waktu. Menurut Suparno (2010:69), reliabilitas menunjukkan konsisten atau 

tidaknya suatu tes dalam sebuah penelitian. Sugiyono (2014:431) mengatakan 

suatu data dinyatakan reliabel jika terdapat minimal dua peneliti objek yang sama 

yang menghasilkan data yang sama. Selain itu, penelitian dikatakan reliabel 

apabila seorang peneliti meneliti hal yang sama dalam waktu yang berbeda, 

namun menghasilkan hal yang sama. Oleh sebab itu, peneliti meminta bantuan 

dari orang ketiga saat melakukan wawancara dengan objek yang sama namun 

pada waktu yang berbeda sehingga apabila data yang dihasilkan sama, maka 

penelitian ini dapat dikatakan reliabel. 
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3.6 Metode Analisis Data 

Sugiyono (2014:402) membagi proses analisis data menjadi dua bagian 

yakni : 

1. Analisis sebelum di lapangan. 

Penulis akan melakukan penelitian sebelum memasuki lapangan. Analisis 

ini dilakukan terhadap data hasil data sekunder atau penelitian terdahulu 

yang nantinya akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Hal ini 

berarti fokus penelitian akan berkembangan setelah peneliti masuk dan 

selama di lapangan. 

 

2. Analisis data selama di lapangan (Miles and Huberman Models) 

Proses analisis data saat di lapangan dibagi menjadi empat bagian yakni : 

a. Pengumpulan data. 

Pengumpulan data adalah aktivitas mencari data dengan melakukan 

wawancara maupun observasi. Proses pengumpulan data dilakukan 

untuk mendapatkan data – data yang diperlukan guna kelangsungan 

penelitian. 

b. Reduksi data. 

Reduksi data merupakan proses mencatat data yang diperoleh di 

lapangan dengan teliti dan rinci. Mereduksi data artinya merangkum, 

memilih hal pokok, serta memfokuskan pada hal yang penting. 
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c. Penyajian data. 

Penyajian data dalam dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Penarikan kesimpulan akan dikatakan kredibel jika kesimpulan awal 

yang ada didukung oleh bukti – bukti yang kuat. 

 

Berdasarkan pengertian mengenai metode analisis data, berikut adalah 

beberapa hal yang akan dilakukan dalam menganalisis data yang diperoleh : 

1. Mencari penelitian terdahulu dan data sekunder lainnya. 

2. Menentukan pemilihan konsumen retail dan grosir, sister company, pakar 

penjualan, serta pakar stationery yang akan diwawancarai guna 

mendapatkan data. 

3. Mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan dilontarkan kepada 

narasumber. 

4. Mendatangi narasumber guna melakukan wawancara. 

5. Melakukan observasi kepada perusahaan kompetitor. 

6. Mengumpulkan semua data yang berasal dari wawancara dan observasi. 

7. Melakukan transkrip data. 

8. Menguji validitas dan reliabilitas data. 

9. Menganalisis data sesuai dengan teori cara mengembangkan penjualan. 

10. Menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang didapatkan guna 

menentukan cara mengembangkan penjualan ke konsumen. Kesimpulan 
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yang ditarik didasarkan pada tingkat kemampuan UnicoMart dalam 

menjalankan kesimpulan tersebut. Tolak ukur dari kemampuan UnicoMart 

adalah tingkat biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan hasil dari 

penelitian ini. Semakin kecil tingkat biaya, maka semakin mampu 

UnicoMart menjalankan hasil dari penelitian ini. 

 


