III. METODE PENELITIAN
3.1

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk
memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan
mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti
dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2011). Sedangkan studi kasus adalah
suatu jenis penelitian dalam penelitian kualitatif yang memfokuskan penelitian
pada kasus tertentu. Menurut Mulyana (2003) studi kasus adalah uraian dan
penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu
kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial.
Lebih dalam, studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif,
intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk
menelaah

masalah-masalah

atau

fenomena

yang

bersifat

kontemporer

(Herdiansyah, 2011). Pemilihan jenis penelitian ini didasari oleh tujuan penelitian
dan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini diawali
dengan kalimat tanya bagaimana, dimana tujuannya adalah mendeskripsikan suatu
fenomena dengan melihat keunikan kasus yang diangkat sehingga pertanyaan
penelitian ditujukan kepada proses dan alasan.
3.2

Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi dalam penelitian ini dilakukan secara purposive.
Penelitian ini berlokasi di toko produk pertanian online bernama Abang Sayur.
Pemilihan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
1.

Abang Sayur adalah pengecer (retailer) produk pertanian online di Kota
Malang.

2.

Penjualan produk pertanian secara online di toko tersebut sudah berjalan lebih
dari satu tahun.

3.

Abang Sayur sudah memiliki pelanggan online.

4.

Abang Sayur memiliki rating (peringkat) yang baik pada pemasaran online.

Penelitian ini berlangsung selama bulan Februari ± Juni 2017.
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3.3

Teknik Penentuan Informan

Metode yang digunakan dalam penentuan informan dalam penelitian ini
adalah metode purposive. Informan dipilih berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki,
informan yang dipilih adalah informan yang menguasai kegiatan komunikasi
pemasaran yang dilakukan Abang Sayur. Menurut Herdiansyah (2011) Purposive
sampling merupakan teknik dalam non-random sampling yang berdasarkan
kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut
sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hal itu maka
pemilik dari Abang Sayur akan menjadi key informan dalam penelitian ini. Key
informan disebut juga narasumber kunci yaitu seorang atau beberapa orang yang
paling menguasai informasi mengenai hal yang menjadi permasalahan penelitian.
Penelitian ini juga menggunakan informan tambahan yang didasari beberapa hal
yaitu informan tambahan dapat memberikan informasi yang tidak dapat diberikan
oleh informan kunci serta informan tambahan memiliki informasi yang
dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berdasarkan pertimbangan
tersebut maka manajer keuangan yang juga merupakan suami dari pemilik Abang
Sayur dan konsumen Abang Sayur menjadi informan tambahan pada penelitian
ini.
3.4

Teknik Pengumpulan data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Wawancara
Wawancara adalah data yang utama (primer) dalam penelitian ini. Pada
penelitian ini teknik wawancara yang dilakukan adalah teknik wawancara
mendalam (in-depth interview). Wawancara dalam penelitian ini bertujuan
memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua informan, tetapi
susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap informan.
Pertanyaan pada wawancara mendalam dimulai dengan kata tanya bersifat
terbuka seperti bagaimana, mengapa, dan apakah sehingga bentuk
pertanyaanyang diberikan sesuai dengan metode studi kasus. Wawancara ini
dilakukan dengan menggunakan interview guide yang sudah disusun
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sebelumnya. Pada saat pelaksanaan terdapat pengurangan dan penambahan
pertanyaan sebagai penyesuaian dengan kebutuhan penelitian dan keadaan
lapang pada saat proses wawancara dilakukan. Hal tersebut terjadi karena
wawancara ini bersifat terbuka dan mendalam.
2. Observasi
Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak
berstruktur, dimana dalam penelitian ini observasi dilakukan tanpa
menggunakan panduan observasi. Observasi pada penelitian ini dilakukan
dengan mengamati kegiatan pemasaran dan proses komunikasi pemasaran
Abang Sayur dengan komsumen ataupun calon konsumen melalui media
online. Observasi dalam penelitian ini juga berguna untuk kegiatan
crosscheck untuk validitas data.
3. Studi Dokumentasi
Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai data sekunder yang akan
memberikan tambahan informasi mengenai subjek penelitian. Dokumen yang
akan digunakan sebagai sumber informasi ataupun data pada penelitian ini
adalah dokumen yang didapat melalui subjek dan dokumentasi yang
dilakukan sendiri oleh peneliti.
3.5

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model
interaktif Miles dan Huberman. Teknik analisis Miles dan Huberman terdiri atas
empat tahap sebagai berikut :
1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi
dokumentasi. Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan
sebelum penelitian disebut dengan pre-knowledge research, pada saat
penelitian, dan di akhir penelitian. Tidak ada waktu yang spesifik untuk
proses pengumpulan data dalam penelitian ini, data terus digali sampai data
yang didapatkan cukup.
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2. Kondensasi Data
Data yang diperoleh digabungkan dan diseragamkan menjadi satu bentuk
tulisan atau transkrip untuk dianalisis. Hasil dari wawancara diubah menjadi
bentuk verbatim wawancara sedangkan hasil studi dokumentasi diubah
menjadi skrip analisis dokumen. Setiap satu verbatim wawancara mewakili
satu kali pertemuan wawancara, sehingga banyaknya verbatim wawancara
disesuaikan dengan jumlah pertemuan wawancara.
3. Data Display /Penyajian Data
Data yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan memiliki alur tema yang
jelas kemudian dikelompokkan atau dikategorikan ke dalam bentuk yang
lebih sederhana. Bentuk sederhana ini berupa subtheme yang diakhiri dengan
pemberian kode. Secara ringkas, penyajian data dalam penelitian ini dibagi ke
dalam tiga tahapan, yang pertama kategori tema, kedua subkategori tema, dan
ketiga proses coding.
4. Kesimpulan/Verifikasi data
Kesimpulan dalam penelitian ini berisi jawaban dari pertanyaan penelitian
yang sudah diajukan sebelumnya. Kesimpulan berisi tentang uraian dari
seluruh hasil analisis yang telah dilakukan.
Keempat tahap diatas dilakukan secara berulang, dengan kata lain pengumpulan
data tetap dilakukan sampai penelitian selesai dilakukan. Secara ringkas, alur dari
analisis data menggunakan metode interaktif Miles dan Huberman ini ditunjukkan
pada gambar 5.

Gambar 5. Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman
(Sumber: Miles et al., 2014)
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3.6

Keabsahan Data

Validitas dan realibilitas merupakan suatu hal mutlak dalam setiap
penelitian yang sangat menentukan kualitas dari suatu penelitian. Dalam
penelitian kualitatif validitas dan realibilitas dikenal dengan istilah kredibilitas,
transferabilitas, auditabilitas, dan komformabilitas. Tujuan utama dari istilahistilah tersebut adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan rigor penelitian.
Rigor adalah tingkat atau derajat dimana hasil temuan dalam penelitian kualitatif
bersifat autentik dan memiliki interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan
(Lincoln dan Guba dalam Herdiansyah, 2011). Herdiansyah (2011) menambahkan
bahwa rigor juga dapat dipahami sebagai derajat sejauh mana data-data yang
diperoleh benar-benar mewakili atau menggambarkan maksud dan sudut pandang
yang sebenarnya dari subjek penelitian terhadap fenomena tertentu, dan bukan
merupakan keinginan atau sudut pandang si peneliti. Mengoptimalkan rigor
dalam suatu penelitian memerlukan strategi tertentu agar penelitian yang
dilakukan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
Metode yang digunakan peneliti untuk meningkatkan rigor

penelitian

adalah metode triangulasi. Triangulasi adalah penggunaan dua atau lebih sumber
untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang
akan diteliti (Herdiansyah, 2011). Sumber bisa berarti banyak hal seperti
perspektif, metodologi, teknik pengumpulan data dan sebagainya, disesuaikan
dengan kebutuhan dalam suatu penelitian. Tipe triangulasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data triangulation ( triangulasi dalam hal metode
pengumpulan data). Data triangulation adalah penggunaan lebih dari suatu
metode pengumpulan data dalam kasus tunggal. Pada penelitian ini peneliti
menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam,
observasi, dan studi dokumentasi.

