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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Menurut Ardianto (2011) mengatakan penelitian dengan 

metode kualitatif merupakan laporan yang bersifat depth news (berita 

mendalam) atau investigative reporting (liputan penyelidikan). 

Penelitian kualitatifpun bukan sebuah dongeng atau cerita fiksi, 

melainkan hasil analisis kualitatif dengan berpedoman kepada 

prosedur-prosedur atau elemen-elemen yang sudah ditentukan sebagai 

sebuah penelitian ilmiah. Pada penelitian ini peneliti menghendaki 

informasi yang mendalam sehingga peneliti dapat menganalisis dan 

mendeskripsikan opini konsumen tentang citra merek UltraMilk pasca 

kasus kaki katak.  

 

B.  Tipe dan Dasar Penelitian 

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi 

mengenai suatu fenomena atau kenyataan social, dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah 

yang akan diteliti. 

Dasar penelitian yang dipakai peneliti adalah kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2014) metode penelitian kualitatif sering disebut 
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naturalistic research method karena penelitiannya dilakukan dalam 

kondisi yang alamiah (natural setting), disebut sebagai metode 

kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat 

kualitatif. Jadi, penulis dapat secara lebih detail dan mendalam 

mendeskripsikan bagaimana opini karyawan BCA KCP M.Duryat 

sebagai konsumen tentang citra merek UltraMilk pasca kasus kaki 

katak. 

C.  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Karyawan BCA KCP M. Duryat 

Surabaya. Teknik penetapan subjek penelitian menggunakan purposive 

sampling. Teknik ini digunakan dengan tujuan peneliti ingin 

mengambil sampel sesuai kehendaknya berdasarkan pertimbangan 

tertentu. Subjek penelitian ditentukan sendiri oleh peneliti, tidak secara 

acak dengan tujuan tertentu. 

Dalam penelitian ini peneliti telah menentukan kriteria untuk 

pengumpulan data. Berikut kriteria subyek penelitian yang akan diteliti 

yaitu: 

1. Karyawan BCA KCP M. Duryat Surabaya 

2. Mendapatkan fasilitas susu UltraMilk  

3. Pernah membaca, mendengar, menonton mengenai kasus ‘kaki 

katak’ pada susu kemasan UltraMilk. 

4. Mengonsumsi susu UltraMilk lebih dari 2 tahun  
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Tabel 2.1 

Data Subyek Penelitian 

No Nama Jabatan  Lama Mengonsumsi Susu UltraMilk 

1 Karina Customer Service ± 4 tahun 

2 Fionna Teller ± 10 tahun 

3 Dinni Teller ± 5 tahun 

4 Kantifa Teller ± 3 tahun 

5 Angeline Teller ± 3 tahun 

6 Merisa Teller ± 3 tahun 

7 Mila Customer Service ± 10 tahun 

Sumber: Wawancara subyek penelitian 

Tujuh subyek penelitian yang sudah ditetapkan sudah memenuhi 4 

kriteria yang diinginkan oleh peneliti. 

 

D.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 3 lokasi, dimana yang pertama yaitu 

di kantor M.Duryat Surabaya, kemudian Aiola Café Surabaya, dan 

Perum Gunungsari Indah yang merupakan rumah salah satu subyek 

penelitian. Tempat ini ditentukan berdasarkan kesepakatan peneliti dan 

juga subyek. Waktu penelitian dimulai dari 13 Juni - 24 Juni 2016 

selama dua minggu. 
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E.  Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data, fakta dan informasi yang 

berkaitan langsung dengan subjek penelitian. Sumber data 

primer dalam penelitian merupakan segala unsur, baik berupa 

informasi dan data dari subjek penelitian yang berkaitan 

dengan opini konsumen terhadap citra merek UltraMilk pasca 

kasus. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penunjang ataupun 

pelengkap dari sebuah penelitian ilmiah. Dimana data 

penunjang yang berkaitan dengan pembahasan utama dalam 

penelitian ini yang sifatnya melengkapi dan memperkuat pada 

hasil penelitian, yaitu berupa literatur ilmiah, laporan hingga 

segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan pembahasan 

utama dari penelitian. 

 

F.  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk informasi yang lebih mendalam dan juga memudahkan 

menganalisis opini subyek penelitian tentang citra merek UltraMilk 

pasca kasus kaki katak, disini peneliti membutuhkan data-data yang 

dapat mendukung, baik opini secara personal ataupun opini yang 

dikemukakan dalam sebuah forum diskusi. Data penelitian kualitatif 

pada umumnya berupa informasi kategori subtabsi yang sulit di 
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numerasikan. Oleh karena itu dalam melakukan pengumpulan data 

peneliti melakukan tiga macam pendekatan, yaitu antara lain: 

a. Wawancara  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

wawancara personal antara peneliti dengan subyek untuk 

menggali informasi terkait opini kasus kaki katak tentang citra 

merek UltraMilk pasca kasus kaki katak. Dalam wawancara ini 

bersifat informal dengan menggunakan bahasa santai, 

mengandung unsur spontanitas dimana peneliti disini berusaha 

mendengarkan, mencari dan memahami subyek penelitian guna 

mendapatkan garis besar opini dan apa yang dirasakan oleh 

subyek penelitian.  

Wawancara ini dilakukan dengan maksud memberikan 

kebebasan kepada peneliti untuk mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dapat dikembangkan lebih jauh berdasarkan 

narasumber, untuk itu akan didapat hasil data yang terperinci 

dan mendalam untuk kemudian dapat dianalisa. 

b. Wawancara Kelompok (FGD) 

Wawancara kelompok atau focus group discussion/FGD 

atau group interviewing adalah teknik pengumpulan data atau 

metode penelitian untuk memahami sikap dan perilaku 

khalayak (Ardianto, 2011). FGD ini digunakan peneliti untuk 

memperkuat hasil data dari wawancara agar mendapatkan 
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temuan-temuan baru seputar pandangan, opini, dan sikap 

subyek dalam FGD. 

c. Dokumentasi 

Seorang peneliti juga memperoleh data-data sebagai 

pelengkap guna untuk melancarkan proses penelitian. Data 

yang didapat adalah berupa Laporan Tahunan 2015 

Annanual Report PT Ultrajaya Milk Industry Tbk. 

 

G.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu 

menurut Nasution (2003) dalam Ardianto (2011:216) analisis dalam 

penelitian kualitatif harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh 

dalam lapangan harus segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan 

dianalisis. Salah satu cara yang dianjurkan dengan mengikuti langkah-

langkah berikut: 

1. Mereduksi data 

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dala bentuk uraian 

atau laporang yang perinci. Laporan ini akan terus menerus 

bertambah. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum dan 

dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Jadi laporan lapangan sebagai 

bahan mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, 

ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang 
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lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila 

diperlukan. 

 

2. Men-display data 

Agar dapat melihat gambaran keseluruhannya atau bagian 

tertentu dari penelitian itu, peneliti membuat matriks untuk 

memudahkan membaca hasil penelitian yang didapat. Dengan 

demikian, peneliti dapat menguasai data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan permasalahan apa yang telah 

dipahami. 

 

3. Membuat lembar rangkuman 

Untuk memperoleh inti data, peneliti dapat bertanya, siapa, 

peristiwa atau situasi apa, tema atau masalah apa yang 

dihadapinya dalam lapangan, hipotesis apa yang timbul dalam 

pikirannya. Dimana lembar rangkuman ini dapat digunakan 

peneliti pada saat dilakukan wawancara kelompok/FGD guna 

menemukan informasi baru dan hal hal apa saja yang harus 

diberi perhatian khusus.  
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4. Mengambil kesimpulan dan verifikasi 

Guna mencari makna dari data yang dikumpulkan dan juga 

untuk itu ia mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal 

yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data 

yang peneliti dapat dicoba untuk diambil kesimpulan yang 

mula-mula masih tentative, kabur,diragukan. Akan tetapi, 

dengan bertambahnya data, kesimpulan lebih grounded. Selama 

penelitian berlangsung, kesimpulan senantiasa harus 

diverifikasi. Verifikasi dapat singkat dengan mencari data baru. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupkan kesimpulan yang 

kredibel.  

 

H.  Teknik Keabsahan Data 

Pada teknik keabsahan data peneliti menggunakan uji 

keabsahan data dengan triangulasi sumber. Sugiyono (2011:274) 

menyebutkan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari 

beberapa sumber. Dimana peneliti disini bertujuan untuk menguji 

data yang diperoleh dengan dideskripsikan, dikategorikan mana 
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pandangan yang sama dan berbeda, dan mana yang lebih spesifik 

dari sumber data tersebut. Data yang dimaksud adalah data yang 

berasal dari subyek penelitian yang akan diperiksa melalui subyek 

lainnya dan juga pada saat dilakukan wawancara kelompok/FGD. 

 


