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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif adalah proses eksplorasi dan memahami makna perilaku 

individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau kemanusiaan. Proses 

penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian, mengumpulkan data, dan 

melakukan analisis data (Creswell, 2014). 

3.2 Subjek dan Objek Penelitian 

3.2.1 Subjek Penelitian 

 Menurut Afrizal (2014), informan adalah orang yang memberikan 

keterangan tentang diri, perbuatan, pikiran, interpretasi, dan pengetahuannya. 

Informan dalam penelitian ini adalah tiga orang konsumen yang pernah berbelanja 

di Fashion Hungry, tiga orang kompetitor bisnis online fashion di Surabaya, dan 

seorang marketing expert.  

3.2.2 Objek Penelitian 

 Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kegiatan sales promotion 

yang dilakukan pada bisnis fashion yang dimiliki oleh informan yang diteliti yang 

mendukung penjualan bisnis tersebut. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

pada natural setting atau kondisi alamiah yang berupa wawancara, observasi, dan 

dokumentasi (Sugiyono, 2014).  

3.3.1 Wawancara 

 Penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur. Menurut 

Sugiyono (2014), wawancara semiterstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas 

bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis 

semiterstruktur adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, di mana 

pihak informan dari wawancara menjelaskan ide dan pendapatnya. Wawancara ini 

dilakukan dengan kompetitor untuk mengetahui kegiatan sales promotion yang 

dilakukan pada bisnis kompetitor dengan cara memahami pendapat dari para 

kompetitor Fashion Hungry yang diteliti, dengan konsumen untuk mengetahui 

keinginan konsumen, dan dengan marketing expert untuk lebih mendalami 

kegiatan-kegiatan sales promotion yang seharusnya lebih dilakukan pada bisnis 

Fashion Hungry. 

 Wawancara dilakukan dengan informan yang terbagi menjadi beberapa 

kategori yaitu : 

1. Konsumen Fashion Hungry, tiga orang yang dipilih secara purposive yaitu 

konsumen yang pernah berbelanja di Fashion Hungry lebih dari tiga kali. 

Purposive adalah strategi menentukan informan sesuai dengan kriteria 

terpilih yang relevan dengan masalah penelitian (Bungin, 2014). 
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Konsumen diharapkan dapat memberikan masukan dalam keputusan 

pembelian yang berguna untuk meningkatkan omzet penjualan Fashion 

Hungry. 

2. Tiga orang kompetitor bisnis online fashion yang berada di Surabaya dan 

merupakan bisnis online shop fashion yang sejenis dengan Fashion 

Hungry dengan followers instagram lebih dari 1.000 orang untuk 

mengetahui kinerja kegiatan sales promotion yang dilakukan pada bisnis 

kompetitor Fashion Hungry dan dapat menjadi pembelajaran bagi Fashion 

Hungry. 

3. Seorang Marketing Expert yang berada di Surabaya dan memiliki 

pengalaman profesi pada bidang pemasaran selama dua tahun untuk 

memberi masukan mengenai kegiatan-kegiatan sales promotion yang akan 

didalami oleh peneliti. 

 3.3.2 Observasi 

Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif. Dalam melakukan 

pengumpulan data secara observasi partisipatif, peneliti dapat memahami lebih 

dalam tentang fenomena yang terjadi di lapangan (Becker dan Geer dalam 

Ahmadi, 2014).  Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat 

social media milik pesaing lalu mengecek berapa jumlah foto dan followers yang 

dimiliki di social media milik kompetitor pada instagram (Lampiran E). Tujuan 

melakukan pengecekan terhadap social media milik kompetitor adalah untuk 

mengetahui kinerja kompetitor bisnis dalam melakukan kegiatan sales promotion 
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dan untuk merencanakan kegiatan tersebut bagi bisnis Fashion Hungry di masa 

depan. 

3.3.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya momentual seseorang 

(Sugiyono, 2014). Hasil penelitian akan lebih kredibel jika disertai dengan 

dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto product, foto dengan 

informan penelitian, profil informan penelitian, transkrip hasil wawancara, dan 

surat pernyataan melakukan wawancara antara peneliti dengan informan yang 

diteliti (Lampiran F-K).  

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

Peneliti berusaha mendapatkan data yang valid dalam penelitian kualitatif. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi. Metode 

triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada (Sugiyono, 2014). 

Triangulasi berperan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan waktu dalam pengujian validitas dan reliabilitas. 

Peneliti mengumpulkan data dan menguji kredibilitas data dalam metode 

triangulasi (Sugiyono, 2014).  

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui 

berbagai sumber data, kemudian membandingkan hasil data informasi melalui 

sumber yang berbeda (Gunawan, 2014). 

3.5 Metode Analisis Data 
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 Metode analisis data dilakukan pada saat setelah peneliti mendapatkan 

data dari berbagai informan. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk 

mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan 

mengkategorikannya sehingga memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau 

masalah yang akan dijawab (Gunawan, 2014).  

 Menurut Miles dan Huberman dalam Gunawan, 2014; tahapan analisis 

data kualitatif ada tiga yaitu: 

1. Reduksi data. Reduksi data merupakan kegiatan merangkum dan 

memfokuskan hal penting atas data yang telah didapatkan dari 

wawancara dan observasi. Data yang didapatkan tersebut akan 

direduksi dan dikelompokkan sehingga menjadi suatu susunan yang 

baik. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan 

mengenai kegiatan sales promotion akan dikumpulkan lalu akan 

dipilah dan diolah sesuai dengan tema penelitian bisnis Fashion 

Hungry. 

2. Penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi 

tersusun dari data yang telah direduksi. Penyajian data terfokus pada 

kegiatan bauran pemasaran. Dari sajian data tersebut, peneliti akan 

merancang kegiatan sales promotion baru yang bisa diterapkan pada 

Fashion Hungry. 

3. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan hasil 

penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis 

data. Penarikan kesimpulan dilakukan pada saat peneliti menemukan 
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rancangan kegiatan sales promotion yang baru yang bisa diterapkan 

pada bisnis Fashion Hungry. Kegiatan sales promotion yang dimaksud 

yang bisa memperbaiki omzet penjualan di Fashion Hungry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


