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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang 

temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk 

hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-

konstektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan 

memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. Dengan demikian, 

laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk member 

gambaran penyajian laporan tersebut.
44

 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan 

jenis penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu, kelompok, 

institusi, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuan studi kasus adalah 

berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, serta memperoleh 

pengertian dan pemahaman yang mendalam serta utuh dari individu, 

kelompok, atau situasi tertentu. Data studi kasus diperoleh dengan 

wawancara, observasi, dan mempelajari berbagai dokumen yang 

terkaitdengan topic yang diteliti. Metode yang digunakan yaitu deskripsi 
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dalam hal ini peneliti mendiskripsikan apa yang dilihat, didengar, 

dirasakan, dan ditanyakan.
45

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Toko Akahijab yang berada di Kabupaten 

Tulungagung. Tepatnya berada di sebelah perempatam Jepun Tulungagung. 

Penulis berinisiatif mengambil judul Analisis Strategi Pemasaran dalam 

Meningkatkan Penjualan Produk Di Toko Akahijab Tulungagung Ditinjau 

Dari Ekonomi Islam.  

C. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai pengumpul data dalam 

upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Kehadiran peneliti secara 

langsung dilapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami masalah 

yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan 

informan dan sumber data lainnya dapat dikatakan sebagai pengamat penuh. 

Kehadiran peneliti ditempat penelitian (lapangan) diketahui statusnya oleh 

pihak informan. 

D. Sumber Data 

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan 

disajikan untuk tujuan tertentu.
46

 Adapun sumber data yang digunakan dalam 

peneltian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang 

berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Data primer diambil dari 

sumber pertama yang ada di lapangan. Data yang diperoleh melalui 

wawancara atau melalui kuesioner merupakan contoh data 

primer.
47

Sumber data yang digunakan dalam peneitian ini diperoleh secara 

langsung dari pemilik usaha toko Akahijab dengan melakukan interview 

dan wawancara. 

a. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data 

primer.
48

Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari 

sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber 

dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.
49

 Adapun data yang 

termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari 

dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tarif ongkir penjualan online 

toko Akahijab Tulungagung yang telah dipublikasikan maupun yang tidak 

dipublikasikan. 

E. Teknik  Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan penyusun dalam penelitian ini yaitu : 
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a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap 

keadaan atau perilaku, objek sasaran.
50

 Metode observasi yaitu melakukan 

pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat 

kegiatan yang dilakukan toko Akahijab Tulungagung. Hasil observasi ini 

berupa: aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasanan tertentu 

dan perasaan emosi seseorang. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh 

gambaran riil dari suatu peristiwa. Observasi dalam penelitian ini adalah 

pengamatan terhadap toko Akahijab dalam melakukan kegiatan strategi 

pemasaran dalam meningkatkan penjualan produk dengan menggunakan 

seluruh panca indera untuk mendapatkan seluruh informasi yang 

diperlukan. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu, observasi yang 

melibatkan peneliti /pengamat untuk ambil bagian dalam penelitian. Akan 

teteapi, dalam proses penelitian di toko Akahijab Tulungagung, peneliti 

dibatasi untuk melakukan observasi secara mendalam. Hal ini disebabkan 

karena keterbatasan waktu penelitian dan kegiatan penjualan di toko 

Akahijab yang cukup padat.   

b. Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab 

sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada 
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tujuan penelitian.
51

 Metode indepth interview (wawancara mendalam) 

adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara 

dilakukan kepada beberapa orang informan. Mereka meliputi pemilik toko 

Akahijab, karyawan di toko Akahijab dan konsumen toko Akahijab. 

Dalam metode wawancara ini, peneliti memakai pedoman wawancara 

yang terstruktur, semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan 

membuat daftar pertanyaan, sehingga proses wawancara berlangsung, 

pewawancara dapat menggunakan daftar wawancara tersebut agar 

pewawancara lebih lancar dalam menanyakan suatu hal yang akan diteliti. 

Adapun yang menjadi informan kunci dalam wawancara penelitian ini 

adalalah Mira Rahmandini dengan teknik snowball sampling “bola salju” 

yang terdiri dari karyawan dan pelanggan toko Akahijab Tulungagung.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen.
52

Dalam metode ini, dokumen tersebut dapat 

berbentuk data, gambar, produk yang dijual. Menurut tanzeh dokumentasi 

adalah “mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan 

yang sudah tersedia”.
53

Sesuai dengan pendapat tersebut, penulis 

menggunakan metode dokumentasi sebagai alat pengumpul data dari 
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bahan-bahan tertulis yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, bukan 

dokumentasi pribadi. Adapun data yang diharapkan peneliti, meliputi: 

sejarah berdirinya toko Akahijab, letak geografis toko Akahijab, struktur 

organisasi, visi dan misi, profil, daftar harga produk toko Akahijab. Dari 

data-data yang diperoleh kemudian peneliti memproses data tersebut untuk 

dijadikan data tambahan dalam penyususnan skripsi ini.  

F. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis data 

kualitatif atau menggunakan deskriptif analisis yaitu berangkat dari fakta-fakta 

atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian data tersebut dipelajari 

dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang 

bersifat umum.
54

Analisis data adalah proses mencari dan menyususn secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit- unit,  melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  

Analisis dilakukan terhadap data berdasarkan logika induktif. Analisis 

akan bergerak dari sesuatu hal yang khusus ataus pesifik, yaitu yang diperoleh 

di lapangan, kearah suatu temuan yang bersifat umum, yang akan muncul lewat 

analisis data berdasarkan teori yang digunakan. Menurut Milles dan Huberman 

untuk menganalisis penelitian ini, maka dilakukan dengan langkah –langkah 
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sebagai berikut :  reduksi data, model data, penarikan/verifikasi kesimpulan. 

Yaitu: (1) Reduksi Data, reduksi data merujuk pada proses pemilihan, 

pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” 

yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita 

ketahui, reduksi data terjadi secara continue melalui kehidupan suatu proyek 

yang diorientasikan secara kualitatif.  

Faktanya, bahkan “sebelum” data secara actual dikumpulkan. 

Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa episode 

selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkungan, pengodean, membuat 

tema-tema, membuat pemisah-pemisah, menulis memo) dan reduksi 

data/pentransformasian proses terus-menerus setelah kerja lapangan, hingga 

laporan akhir lengkap.
55

 (2) Model Data/Penyajian Data, setelah data direduksi, 

maka alur penting berikutnya dalam analisis data adalah penyajian data. 

Sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering 

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks naratif. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Sedangkan menurut Nasution “mendisplay 

data bisa dilakukan dengan membuat grafik atau bagan lainya.
56

(3) 
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penarikan/verifikasi kesimpulan, langkah ketiga dalam analisis data menurut 

Miles dan Hiberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yang 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.  

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitas 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada 

dilapangan. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini 

akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan dilapangan 

dengan teori-teori yang dimasukan dalam bab tinjauan pustaka. Berikut ini 

adalah analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman.
57

 Bagan 

tersebut akan menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif 

dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan data, proses tersebut akan 

berlangsung secara terus menerus sampai data yang ditemukan jenuh.  

Gambar 3.1 Model Teknik Analisis Data (Mattew B. Miles dan A. 

Michael Huberman) 

 

 

 

 

   

Sumber : Miles dan Huberman dalam Subagiyo 
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Bagan analisis data model interaktif Miles dan Huberman di atas 

menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses yang bersamaan tersebut 

meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

G. Pengecekan Keabsahan  Temuan 

Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data menggunakan uji 

credibility validitas internal.
58

Credibility (kredibilitas) adalah ukuran 

kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep 

peneliti dengan hasil penelitian. Uji kredibilitas data atau kepercayaan 

terhadap data data hasil penelitian, dalam penelitian ini cara-cara yang 

digunakan dalam uji credibility sebagai berikut: 

1. Perpanjangan Kehadiran, perpanjangan kehadiran (keikutsertaan) berarti 

peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data 

tercapai.
59

 Perpanjangan kehadiran memungkinkan peningkatan derajat 

kepercayaan karena, peneliti akan banyak mempelajari hal-hal yang ada 

dalam lokasi penelitian. 

2. Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu.
60

 meliputi: (a) Triangulasi sumber, 

triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang mana 

dilakukan dengna cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 
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beberapa sumber. (b) Triangulasi Teknik, Pada triangulasi teknik ini peneliti 

akan menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data yang 

diperlukan dan dibutuhkan dalam penelitin ini. 

Dalam uji triangulasi teknik disini, dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan dengan teknik yang berbeda. (c) 

Triangulasi waktu, Pada triangulasi waktu ini, penelitian akan dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Seperti, peneliti 

melakukan wawancara pada pagi hari, kemudian mengulangnya atau 

melakukan wawancara lanjutan pada siang harinya.  

Diantaranya (diskusi teman sejawat), teknik ini dilakukan dengan cara 

memaparkan hasil pengumpulan data sementara kepada teman-teman yang 

dianggap mampu untuk memberikan masukan, dan memeberikan 

pandangan yang lain untuk perbandingan, sehingga dapat membantu peneliti 

dalam mengambil langkah yang selanjutnya dalam melakukan penelitian. 

Member Chek, Pelaksanaan member chek dapat dilakukan setelah satu 

periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan atau 

kesimpulan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengecek data-data yang 

telah terkumpul dari informan. Setelah data terkumpul semua akan 

dilakukan diskusi dengan informan, apakah data yang sudah terkumpul ada 

yang dikurangi maupun ditambahi). 

3. Pemeriksaan sejawat, teknik pengecekan validitas data ini, bisa dilakukan 

dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh 
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dalam bentuk diskusi snalitik dengan rekan-rekan sejawat.
61

 Teknik ini 

mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan 

keabsahan data. Dalam proses pengumpulan data, peneliti akan mengadakan 

diskusi dengan teman sejawat yang melakukan penelitian yang sama dengan 

sistem yang terbuka. 

H.  Tahap-Tahap Penelitian 

Moleong mengemukakan bahwa pelaksanaan penelitian ada empat tahap, 

yaitu :
62

 

1. Tahap Pra Lapangan 

Tahap pra-lapangan meliputi kegiatan menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan 

perlengkapan penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Meliputi mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan tentang penelitian 

Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Di Toko 

Akahijab Tulungagung Ditinjau dari Ekonomi Islam dengan cara 

wawancara. 

3. Tahap Analisis data  

Meliputi analisis data baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara 

dan dokumentasi di Toko Akahijab. Kemudian dilakukan penafsiran data 

sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti selanjutnya melakukan 
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pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang 

didapat dan metode perolehan data sehingga data benar-benar valid 

sebagai dasar dan bahan untuk memebrikan makna data yang merupakan 

proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang 

diteliti.  

4. Tahap Penulisan Laporan 

Meliputi kegiatan penyususnan hasil penelitian dari semua rangkaian 

kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu 

melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk 

mendapatkan perbaikan, saran-saran demi kesempurnaan skripsi yang 

kemudian ditindak lanjuti hasil bimbingan tersebut dngan menulis skripsi 

yang sempurna. Langkah terakhir melakukan pengurusan kelengkapan 

persyaratan ujian skripsi. 

 


