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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subjek Penelitian 

 Dalam bukunya Afrizal (2014:139) mendefinisikan informan penelitian 

merupakan orang-orang yang memberikan informasi tentang dirinya, orang lain, 

maupun suatu kejadian kepada peneliti. Pada penelitian ini, mekanisme yang 

digunakan adalah purposive sampling, yang mana peneliti menetapkan kriteria 

tertentu yang perlu dipenuhi informan sebab sebaiknya subjek penelitian 

berpengetahuan atau terlibat agar data dapat dipertanggungjawabkan. Dengan 

demikian, subjek penelitian yang dipilih pada penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan: Steven Tjan (Bakerzin), Melissa Sintari (Baker’s King) 

a. Bergerak di bidang industri baked goods di wilayah Surabaya. 

b. Mempunyai brand awareness yang baik. 

2. Stakeholder: Andri Wongsodirdjo, Harris Kristanto 

a. Berinteraksi secara riil dengan The Macarons sejak berdiri. 

3. Konsumen: Elene Irawan, Michelle (Party Decorator) 

a. Pernah membeli produk The Macarons. 

b. Pernah membeli produk kompetitor sejenis. 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Menurut Sugiyono (2012:73-74) wawancara semi terstruktur 

pelaksanaannya lebih bebas daripada wawancara terstruktur. Tujuan metode 

wawancara ini adalah untuk menggali permasalahan dengan lebih terbuka dengan 

meminta pendapat dan ide-ide subjek penelitian. Pada pelaksanaannya, peneliti 

menggunakan bantuan pedoman wawancara untuk memfokuskan pertanyaan yang 

akan diberikan dan alat bantu rekam digunakan untuk membantu memudahkan 

proses pengolahan data. 

 

3.3 Validitas dan Reliabilitas 

 Afrizal (2014:167-169) menjelaskan bahwa persoalan validitas data dalam 

penelitian kualitatif perlu ditekankan pada validitas tipologi, yang mana berfungsi 

untuk menggambarkan suatu realitas. Dalam penelitian kualitatif, berbeda dengan 

penelitan kuantitatif bukan kuantitas informan yang menentukan validitas data, 

melainkan ketepatan atau kesesuaian sumber data dengan data yang diperlukan. 

 Banyak hal dapat mempengaruhi valid tidaknya perolehan data, mulai dari 

ketepatan teknik pengumpulan data, kesesuaian informan dengan topik penelitian, 

cara melakukan wawancara, observasi, dan cara membuat catatan lapangan. 

Terdapat berbagai macam metode untuk memperoleh data yang valid dalam 

penelitian kualitatif. Salah satu cara dan yang akan peneliti gunakan dalam 

penelitian ini adalah melalui teknik triangulasi. 
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 Prinsip teknik triangulasi adalah informasi harus dikumpulkan dari 

sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias. Teknik ini dapat dilakukan secara 

terus-menerus sampai peneliti puas dan yakin datanya valid. Untuk reliabilitas 

dalam penelitian ini, peneliti menguji stabilitas, konsistensi, dan ekuivalensi. 

Stabilitas terlihat ketika seorang yang sama pada waktu yang berbeda memberikan 

jawaban yang sama. Konsistensi dapat dinilai ketika daftar pertanyaan peneliti 

dapat menghasilkan jawaban yang terintegrasi sesuai topik yang diberikan. 

Ekuivalensi dapat dinilai ketika pertanyaan alternatif pada sumber yang berbeda 

dapat menghasilkan data yang sama. 

 

3.4 Indikator Penelitian 

 Pada penelitian ini terdapat beberapa indikator untuk mengukur 

keberhasilan strategi brand repositioning. Indikator yang digunakan oleh peneliti, 

antara lain:  

1. Core Strategic Values: Tujuan dan nilai-nilai mendasar dianut secara 

sinergis dalam kualitas produk, yaitu: 

 Kesesuaian dengan produk: pada produk tidak ditemukan cacat dan 

sesuai dengan nilai yang ditawarkan. 

 Fitur: fungsi dan karakteristik produk memenuhi spesifikasi yang 

ditawarkan. 

 Estetika: penampilan atraktif dan mudah diidentifikasi konsumen. 
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2. Strategic Flexibility & High Consumer Awareness and Sensitivity: Peka 

dan mau belajar terhadap perubahan kebutuhan konsumen, dalam hal ini: 

 Produk: kriteria disesuaikan pola hidup pada waktu bersangkutan. 

 Pasar: dinamis sesuai perubahan tren dan daya beli pada saat itu. 

 Persepsi: citra yang dibangun dan kesan yang dicari selaras. 

3. Belief In Their Product and Brand: Memiliki rasa percaya terhadap 

kemampuan yang dimiliki tanpa menjadi merasa maha tahu dan angkuh. 

3.5 Metode Analisis Data 

 Antara analisis data Miles dan Huberman, Spradley, dan Yin memiliki 

memiliki metode dan tahapnya masing-masing yang apabila disimpulkan terdapat 

lima langkah utama yang perlu dilakukan, antara lain: (Afrizal, 2012:185-187) 

1. Sediakan catatan lapangan hasil wawancara dan baca secara teliti. Setiap 

kata penting, argumen, dan kejadian yang sering dan relevan diberi tanda.  

2. Atribut yang telah ditandai diinterpretasikan dan mulai dibangun 

klasifikasi untuk membangun sub klasifikasi atau pencarian secara detail. 

3. Setelah menemukan temuan penelitian, hubungkan dengan klasifikasi 

yang dibuat dan cari hubungan sebab-akibat antara tema dan klasifikasi. 

4. Peneliti mulai membangun asumsi-asumsi mengenai sebuah kejadian atau 

hubungan kategori-kategori. 

5. Uji keabsahan asumsi dengan melakukan kembali wawancara, lali 

langkah-langkah sebelumnya diulangi hingga peneliti yakin. 


