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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Deskripsi Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti akan menerapkan metode penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah (Moleong, 2010: 6). 

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah karena 

metode kualitatif memiliki kelebihan yaitu adanya fleksibilitas yang tinggi bagi 

peneliti ketika menentukan langkah–langkah penelitian (Hikmat, 2011:37). Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui strategi promosi yang tepat 

untuk diterapkan di XO Bagshop. Dengan mengetahui strategi promosi yang tepat, 

diharapkan XO Bagshop dapat menarik banyak pelanggan sehingga dapat 

meningkatkan nilai penjualannya. 

3.2 Sumber Data Penelitian 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

informan di lapangan yaitu melalui wawancara. Berkaitan dengan hal tersebut, yang 
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merupakan sumber primer dalam penelitian ini adalah konsumen dan kompetitor. 

Wawancara mendalam akan dilakukan kepada beberapa konsumen dan kompetitor.  

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari informan di lapangan, seperti dokumen dan sebagainya. Dokumen 

tersebut dapat berupa buku-buku dan literature lainnya yang berkaitan serta 

berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Selain itu, data sekunder juga 

dapat berupa data-data yang diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat 

atau mendengarkan. Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa 

laporan internal dari XO Bagshop dan buku-buku serta jurnal-jurnal yang mendukung 

penelitian ini.  

Yang akan menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah konsumen. 

Alasan dipilihnya konsumen sebagai informan utama adalah karena target dari 

promosi adalah para konsumen sehingga pandangan dari konsumen sangatlah penting 

agar strategi promosi yang nantinya akan dilakukan diharapkan dapat menarik 

perhatian dan membujuk konsumen untuk melakukan pembelian.  

3.3 Metode Pengumpulan Data  

 Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu 

(Sugiyono, 2012:231). Jenis wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara 

dimana pihak pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan 

pemandu wawancara sebelum aktivitas wawancara dilakukan (Sarosa, 2012:47). 
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Peneliti memutuskan untuk menggunakan teknik wawancara semi terstruktur 

karena dengan metode wawancara ini, peneliti dapat mewawancarai sampel 

secara flexible tetapi  fokus pada masalah penelitian ini sehingga informasi yang 

diperoleh tetap mendalam. Topik yang akan peneliti bahas dalam wawancara ini 

adalah mengenai promosi. Peneliti akan mewawancarai beberapa konsumen yang 

pernah membeli produk dari XO Bagshop dan juga beberapa kompetitor dengan 

bisnis sejenis. Melalui wawancara dengan konsumen, peneliti mengharapkan 

dapat memperoleh informasi mengenai promosi seperti apa yang membuat 

mereka tertarik untuk membeli suatu barang. Selain itu, peneliti juga ingin 

mengevaluasi mengenai promosi yang dilakukan oleh XO Bagshop, apakah 

promosi yang dilakukan sudah cukup menarik atau belum. Melalui wawancara 

dengan kompetitor, peneliti ingin mengetahui mengenai promosi seperti apa yang 

telah dilakukan dan manakah paling berhasil dilakukan. 

 Dengan berjualan secara online, peneliti mengalami kesulitan untuk 

menemui konsumen secara langsung karena konsumen dan penjual melakukan 

komunikasi melalui sms, bbm, atau telepon. Oleh karena itu, peneliti 

memutuskan untuk melakukan wawancara melalui chatting (chatting interview), 

yaitu wawancara yang dilakukan melalui chatting atau percakapan melalui 

jaringan internet. Wawancara sejenis ini memakan waktu yang sangat cepat 

(Sahu, 2013:67). Apabila memungkinkan, peneliti akan melakukan wawancara 

langsung dengan bertatap muka dengan konsumen yang bersedia melakukannya. 



22 

 

 Untuk wawancara dengan konsumen, peneliti akan mewawancarai beberapa 

konsumen yaitu Ibu Hasnah, Ibu Sherly dan Edwina. Alasan peneliti memilih 

ketiga konsumen itu adalah karena ketiga orang tersebut pernah melakukan 

pembelian di XO Bagshop sehingga mereka dapat menjelaskan bagaimana 

mereka memutuskan untuk membeli di toko ini dan bagaimana promosi yang 

telah dilakukan oleh toko ini. Untuk kompetitor yang akan peneliti wawancarai 

adalah Queenie Fancie, Cecellia, dan Onetouchid. Alasan peneliti memilih ketiga 

kompetitor ini adalah karena produk yang dijual oleh ketiga kompetitor itu sama 

dengan yang dijual oleh XO Bagshop. Selain itu, ketiga kompetitor tersebut 

mengandalkan media promosi yang berbeda-beda, ada yang secara offline, 

instagram, dan juga facebook. Hal itu dapat peneliti jadikan perbandingan untuk 

menentukan strategi promosi yang tepat. 

3.4 Validitas dan Reliabilitas  

Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif adalah dengan 

menggunakan keabsahan data. Untuk validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi. Teknik triangulasi yang akan 

peneliti gunakan adalah teknik triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2010: 330), 

triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan 

teknik yang sama. Dalam penelitian kali ini, yang menjadi sumbernya adalah 

konsumen dan kompetitor dengan menggunakan teknik wawancara. Alasan peneliti 

menggunakan teknik triangulasi sumber adalah karena peneliti ingin mengetahui 
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pandangan atau pendapat dari sumber yang berbeda mengenai masalah yang diteliti. 

Berbagai pandangan dan pendapat yang ada akan memberikan pengetahuan yang 

lebih luas kepada peneliti.  

3.5 Metode Analisis Data 

 Dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian secara 

kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi promosi yang tepat 

untuk diterapkan oleh XO Bagshop agar penjualannya meningkat. Menurut Miles dan 

Huberman dalam Sugiyono (2011:234), data kualitatif diperoleh dari reduksi data, 

penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Peneliti memilih menggunakan teori 

dari Miles dan Huberman adalah karena teori ini sesuai dengan tahapan analisis data 

yang akan dilakukan. Selain itu, dibandingkan dengan teori lainnya, teori ini lebih 

mudah dipahami. 

Beberapa langkah yang akan dilakukan untuk menganalisis data penelitian, yaitu : 

1. Melakukan reduksi data sesuai dengan tujuan penelitian. Reduksi data 

merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Prastowo, 2011: 242). Dari hasil 

triangulasi, peneliti menguraikan hasil-hasil wawancara perihal promosi. 

Proses pengumpulan data, pengolahan data serta triangulasi akan dilakukan 

secara bersamaan. 
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2. Mempersiapkan penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan (Prastowo, 2011: 244). Bentuk penyajian data 

dalam penelitian ini adalah teks yang bersifat naratif. Peneliti akan 

menggabungkan informasi yang didapat dari wawancara kemudian 

membandingkannya satu sama lain dan mengolahnya menjadi suatu bentuk 

yang mudah dipahami. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi sehingga peneliti dapat membuat sebuah kesimpulan. 

3. Pengambilan keputusan dan memberikan saran. Menurut Miles dan 

Huberman dalam Prastowo (2011: 248), pada tahap ini mulai dicari arti 

benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Dari kesimpulan 

yang didapatkan, peneliti akan memperoleh strategi promosi yang sebaiknya 

dilakukan oleh XO Bagshop agar dapat meningkatkan penjualan dari toko ini. 

Berikut ini adalah tahap-tahap dalam menganalisis data dalam penelitian ini: 

Gambar 3.1 Tahap-tahap analisis data 
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