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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Deskripsi Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu menginvestigasi marketing mix 

untuk diterapkan pada perusahaan Puffles. Maka penulis akan menggunakan 

metode penelitian kualitatif agar dapat menggali informasi lebih mendalam 

mengenai faktor-faktor yang berhubungan melalui wawancara dengan pihak-pihak 

yang bersangkutan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khususnya yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2013:6). 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif. Menurut 

Mukthar (2013:10), metode penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode 

yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada 

suatu saat tertentu. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini lebih mengambil 

bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Data tersebut mencakup 

transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, 

memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya (Emzir 2010:3). 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini meliputi data primer dan 

sekunder. 

1. Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah  

a. Hasil wawancara semi terstruktur dengan panduan pertanyaan yang 

telah disusun oleh penulis. 

Peneliti telah menyusun daftar pertanyaan mengenai marketing mix 

yang akan diajukan pada narasumber. Menurut Sanusi (2011:105), 

wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan 

pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.  

Wawancara dilakukan dengan narasumber yang terbagi menjadi 

beberapa kategori, yaitu: 

 Reseller Puffles yang berada di Surabaya diantaranya di kantin Ivy 

school dan Mimi school.   

 Customer. Sebanyak 2 orang akan dipilih purposive dan 2 orang 

adalah customer yang telah melakukan pembelian produk Puffles 

lebih dari 3 kali. 

 Perusahaan benchmark. Sebanyak 2 Perusahaan yang menjual 

produk sejenis serta produk substitusi untuk memberi masukan 

mengenai faktor-faktor marketing mix. 

Ketiga kategori narasumber tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan 

dari peneliti yaitu pihak-pihak yang berkontribusi pada perusahaan Puffles. 
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Reseller sebagai pihak perantara owner dengan customer diharapkan dapat 

memberi masukan mengenai faktor price, product, place dan promotion. 

Customer yang terbagi menjadi dua kategori dapat memberi masukan 

mengenai keempat faktor marketing mix yang menjadi pertimbangan 

dalam mengambil keputusan pembelian. Perusahaan benchmark 

diharapkan dapat memberi masukan mengenai susunan marketing mix.  

b. Observasi yang dilakukan di beberapa tempat. 

Observasi dibutuhkan bagi peneliti dalam mengumpulkan data untuk 

tujuan penelitian ilmiah, agar peneliti dapat memperhatikan sendiri 

berbagai fenomena yang terjadi. Observasi dapat didefinisikan sebagai 

perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu (Emzir, 

2010:37-38). Pada penelitian ini yang akan diobservasi adalah keadaan 

dimana reseller Puffles berjualan dan pendapat konsumen yang 

membeli produk Puffles. 

2. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari referensi buku, jurnal, 

penelitian terdahulu, internet dan data-data Biro Pusat Statistik yang dapat 

mendukung penelitian ini. 

3.3 Validitas Dan Reliabilitas 

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk memeriksa 

keabsahan data yang digunakan. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi 

teknik dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk sumber 

data yang sama secara serempak (Sugiyono, 2013:397). Seperti dijelaskan pada 

gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Triangulasi “teknik” pengumpulan data (bermacam-macam cara pada sumber yang 

sama) 

Pada penelitian ini validitas hasil wawancara akan dibuktikan melalui 

rekaman suara, transkrip dan dokumentasi di lokasi wawancara. Validitas 

merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan 

data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2013:430).  

Kesimpulan yang akan diambil dari penelitian ini adalah hasil 

wawancara dari beberapa narasumber yang telah diolah oleh peneliti. Sebuah 

penelitian dikatakan reliabel apabila penelitian tersebut dapat direplikasi pada 

kondisi yang berbeda dan memberikan hasil yang sama tujuannya adalah 

meminimalisir kesalahan dan bias (Emzir, 2010:80). 

3.4 Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Menurut Sugiyono (2013:402), analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
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menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan menyimpulkan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data adalah 

sebagai berikut: 

1. Reduksi data: proses pemilihan data mentah yang berlangsung 

selama pengumpulan data di lapangan, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan seluruh data dari lapangan 

mengenai faktor-faktor marketing mix dan mengolah kembali data 

yang sesuai tema. 

2. Penyajian data: mengkategorikan data agar memperoleh gambaran 

secara utuh dan lebih sistematis. Peneliti akan menyajikan data 

dalam bentuk tabel yang telah terbagi menjadi beberapa kategori 

agar lebih mudah dipahami. 


