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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2011) metode penelitian kualitatif sering disebut 

metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi 

yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, 

karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian 

bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data 

yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. 

Menurut Machmud (2016) penelitian kualitatif mempunyai dua 

tujuan utama yakni, menggambarkan dan mengungkapkan (to describe and 

explore), serta menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain). 

Dalam penggunaan pendekatan ini, hasil penelitian merupakan deskripsi 

interpretasi yang mana peneliti berusaha menjelaskan dan mendiskripsikan 

setiap obyek yang ditelitinya bersifat tentative dalam konteks waktu dan 

situasi tertentu. 

 Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk 

mengungkapkan dan menjelaskan strategi brand positioning yang 

dilakukan Ojek Baper. 
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3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

 3.2.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang dipilih peneliti yakni penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif  adalah suatu metode penelitian yang 

ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang 

berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian deskriptif 

dilakukan terhadap variabel mandiri, tanpa dibandingkan atau 

dihubungkan dengan variabel lain (Machmud, 2016). Pada 

penelitian ini peneliti ingin menggambarkan dan mendeskripsikan 

strategi brand positioning yang dilakukan Ojek Baper. 

3.2.2 Dasar Penelitian 

 Dasar penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian 

studi kasus. Machmud (2016) menjelaskan bahwa studi kasus 

merupakan rancangan penelitian secara intensif. Meskipun jumlah 

subjek cenderung sedikit, jumlah variabel yang diteliti luas. 

Penggalian data dapat melalui kuisioner, wawancara, observasi, 

maupun data dokumen. Kerangka konseptual untuk studi kasus 

adalah bahwa dengan mengumpulkan informasi mendalam tentang 

kasus, peneliti akan mencapai pemahaman mendalam tentang kasus.  

 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu yang dibutuhkan peneliti agar data dirasa cukup sebelum 

kemudian diolah sebagai bahan laporan penelitian yakni selama bulan 
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September hingga November 2017. Adapun tempat wawancara dilakukan 

di tiga tempat yg berbeda sesuai kesepakatan peneliti dengan subjek 

penelitian, yakni bertempat di Kantor Ojek Baper, Cafe Pustaka Universitas 

Muhammadiyah Malang, dan Kober Mie Setan.  Observasi yang peneliti 

lakukan bertempat di rumah peneliti sendiri dengan melakukan pengamatan 

secara online dan pada saat menggunakan jasa Ojek Baper.  

 

3.4 Subjek Penelitian 

 Pihak yang menjadi subjek penelitian ini adalah pengurus Ojek 

Baper, pihak yang paling mengerti dengan objek penelitian yang akan 

diteliti peneliti. Pengurus Ojek Baper terdiri dari 12 orang yang terbagi 

dalam tiga divisi, yakni Divisi Operasional, Divisi Marketing, dan Divisi 

HRD. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling, yakni teknik pengambilan subjek penelitian dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut 

yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin 

dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi 

objek yang diteliti (Sugiyono, 2011). 

 Kriteria-kriteria pemilihan subjek yang telah ditentukan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengurus Ojek Baper. 

2. Telah menduduki posisi sebagai pengurus Ojek Baper setidaknya 

selama satu tahun. 
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3. Aktif sebagai pengurus hingga saat ini. 

 Alasan peneliti memilih ketiga kriteria tersebut dikarena peneliti 

menganggap subjek penelitian yang telah memenuhi kriteria tersebut dapat 

menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti mengenai strategi brand 

positioning yang dilakukan Ojek Baper agar dapat mempertahankan citra 

Ojek Baper di tengah maraknya transportasi online lokal di Kota Malang. 

Pengurus Ojek Baper yang telah memenuhi ketiga kriteria akan menjadi 

subjek penelitian peneliti. Pengurus Ojek Baper saat ini berjumlah 12 orang, 

terdapat sembilan orang dari pengurus Ojek Baper yang memenuhi kriteria 

kedua pemilihan subjek penelitian. Dari kesembilan orang tersebut, terdapat 

enam orang pengurus Ojek Baper yang memenuhi kriteria ketiga. Subjek 

penelitian yang telah memenuhi ketiga kriteria berjumlah enam orang. 

Keenam orang tersebut yakni Arief, Wekka, Qura, Dwiki, Radit, dan Brian. 

 

3.5 Jenis Data 

3.5.1.  Data Primer 

  Data primer yang digunakan peneliti merupakan data yang 

diperoleh langsung dari subjek penelitian, berupa hasil wawancara 

yang telah dilakukan dengan subjek penelitian.  

3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan peneliti berupa dokumen-

dokumen pendukung terkait objek penelitian yang telah diperoleh 

peneliti. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti yakni 

melalui: 

3.6.1 Wawancara 

  Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang telah dipersiapkan peneliti sebelumnya dan 

beberapa pertanyaan spontan yang dilontarkan selama proses 

wawancara berlangsung. Pada saat wawancara peneliti akan 

mengajukan pertanyaan mengenai startegi brand positioning yang 

dilakukan Ojek Baper. Wawancara dilakukan secara langsung dan 

tidak langsung. Wawancara bersama empat subjek penelitian yakni 

Arief, Wekka, Radit, dan Brian dilakukan secara langsung tatap 

muka dengan peneliti. Sedangkan bersama Dwiki dan Qura, 

wawancara dilakukan melalui email. 

3.6.2 Dokumentasi 

 Pengumpulan data melalui dokumentasi dimaksudkan untuk 

melengkapi hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan 

observasi. Melalui analisis dokumen ini diharapkan data yang 

diperlukan menjadi benar-benar valid. Dokumen yang dijadikan 

sumber antara lain foto, laporan penelitian, dan buku-buku yang 

sesuai dengan penelitian, dan data tertulis lainnya. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data berkaitan dengan bagaimana penelitian akan 

menerapkan prosedur penyelesaian masalah untuk menjawab perumusan 

masalah penelitian (Machmud, 2016).  

Peneliti menggunakan analisis data di lapangan model Miles dan 

Huberman yang mengandung empat sub proses yang saling berhubungan 

yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan: (Sugiyono, 2011) 

1. Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data yang dilakukan menggunakan tiga 

cara yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah kegiatan memilah data yang telah 

dikumpulkan selama melakukan penelitian. Kegiatan reduksi data ini 

bertujuan untuk memfokuskan hasil pengumpulan data kepada hal-hal 

yang penting saja. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah langkah selanjutnya yang dilakukan 

setelah proses reduksi data. Oleh karena penelitian ini adalah tipe 

deskriptif maka data disajikan dalam bentuk penjabaran teks naratif. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan atau verifikasi dapat berupa deskripsi atau 

gambaran terhadap data-data yang telah dikumpulkan di lapangan dan 
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telah melalui dua tahap sebelumnya (reduksi dan penyajian data). 

Kesimpulan ini dapat berupa temuan baru yang belum pernah ada 

sebelumnya atau pengembangan dari penemuan sebelumnya.  

 Langkah-langkah analisis data model Miles dan Huberman 

ditunjukan pada gambar berikut: 

 

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data 

 

 

 

  

 

 

 

3.8 Keabsahan Data 

 Uji Keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian terutama 

untuk kesasihan dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah 

terkumpul. Istilah yang juga sering digunakan untuk menggambarkan hal 

tersebut ialah validitas dan reliabilitas. (Machmud, 2016) 

 Pada penelitian ini peneliti menguji keabsahan data dengan 

menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. 

Verifikasi/Penarikan 

Kesimpulan 

 

Reduksi Data 

Pengumpulan Data Penyajian Data 
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Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan 

penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data 

yang diperoleh. Norman K. Denkin mengemukakan bahwa triangulasi 

meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-

peneliti (jika penelitian dilakukan secara kelompok), (3) triangulasi sumber 

data, dan (4) triangulasi teori. (Machmud, 2016) 

Peneliti memilih menggunakan triangulasi sumber, dimana 

triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu  

melalui berbagai metode dan sumber perolehan data (Machmud, 2016). 

Proses ini berlangsung setelah data primer diperoleh yakni berupa hasil 

wawancara dan observasi. Kemudian data tersebut akan dibandingkan 

dengan data yang diperoleh peneliti melalui pengumpulan data-data 

dokumentasi lainnya. 


