
 
 

43 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

Menurut Nawawi (2003) metode deskriptif dengan pendekatan  kualitatif 

adalah metode-metode penelitian yang memusatkan perhatian pada 

masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian 

dilakukan, kemudian menggambarkan faktor-faktor tentang masalah yang 

diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan intepretasi yang rasional 

dan akurat. 

3.2 Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh oleh penulis yaitu : 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang 

melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung 

dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat 

berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil 

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil 

pengujian. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang 

memiliki sifat up to date.  

Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya 

secara langsung seperti melalui : 
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1. Informan  

Informan (orang yang memberikan informasi, sumber informasi, 

sumber data) atau disebut juga subyek yang diteliti. Dan peneliti 

menetapkan 3 orang informan yaitu Ibu Devi Novita Sari, SE sebagai 

manager pemasaran serta Ibu Novrianti Mandasari selaku marketing  serta 

salah satu konsumen tetap Ibu Anisa. 

2. Peristiwa Atau Aktivitas 

Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan 

terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. Dari peristiwa atau kejadian ini, peneliti bisa mengetahui 

proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan 

sendiri secara langsung. Dengan mengamati sebuah peristiwa atau 

aktivitas, peneliti dapat melakukan cross check terhadap informasi verbal 

yang diberikan oleh subyek yang diteliti. 

3. Lokasi Tempat 

Lokasi tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan 

penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data. Adapun tempat 

lokasi penelitiannya di Usaha Dagang Sandang Mas Indonesia Jl. Aip Ks 

Tubun No.170 Medan. 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



45 
 

 
 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumulan data yang dilakukan penulis adalah: 

1. Wawancara  

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pernyataan secara lisan dan langsung kepada subjeknya yang 

berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti. 

2. Observasi  

Yaitu pengamatan langsung untuk meneliti masalah yang terjadi 

diperusahaan. 

3. Studi dokumentasi 

Yaitu mengumpulkan data yang berasal dari perusahaan berupa 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian. 

 

3.4 Teknik Analisa Data 

Tekni penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data 

yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-

unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data 

yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan 

membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.Sesuai dengan jenis 

penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles 

dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif  dan berlangsung secara 
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Pengumpulan 

data 
Penyajian 

data 

Reduksi data 
Kesimpulan- 

kesimpulan 

Penarikan /verifikasi 

terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun 

model interaktif yang dimaksud sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif Sumber: Miles dan 

Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14) 

 

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih 

dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-

milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, 

wawancara dan dokumentasi. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau 

dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan 

Wawancara), CL (Catatan Lapangan) dan CD (Catatan Dokumentasi). 
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Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan 

lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi 

data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. 

Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan  pedoman 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah 

diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk 

teks. 

3. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (Conclusion Drawing/ 

Verification) 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif 

adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah 

direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung 

dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah 

jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan 

oleh peneliti sejak awal. (Huberman dan Saldana, 2014) 
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