
41 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2014), metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme/enterpretif, 

digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah. Menurut Sharan B. & Meriam 

(2007) dalam Sugiyono (2014), penelitian kualitatif adalah merupakan pendekatan 

yang berfungsi untuk menemukan dan memahami fenomena sentral.  

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian 

 Objek dari penelitian ini adalah DP Mall Semarang yang berlokasi di Jalan 

Pemuda No. 150, Semarang. DP Mall dipilih sebagai objek dari penelitian ini 

karena DP Mall merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang bersaing secara 

ketat dengan para pesaingnya dalam industri pusat perbelanjaan di kota Semarang.  

3.3 Informan Peneliti 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga dalam penelitian 

ini tidak dikenal dengan istilah populasi, namun dalam Sugiyono (2014) Spradley 

menggantikan istilah populasi dalam penelitian kualitatif dengan situasi sosial 

yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas 

(activity). Situasi sosial yang diteliti dalam penelitian ini adalah situasi persaingan 

antar pusat perbelanjaan yang ada di kota Semarang.  



42 
 

 Dalam Sekaran (2006) sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel 

terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain 

sejumlah, tidak semua populasi menjadi sampel dalam penelitian. Sampel dalam 

penelitian ini dinamakan responden, yang akan memberikan informasi yang 

berkaitan dengan penelitian. Responden dari penelitian ini adalah Leasing 

Executive Staff (Marketing) dari DP Mall Semarang, pemilihan sampel ini 

didasarkan pada pengetahuan responden terhadap strategi bersaing yang 

diterapkan DP Mall Semarang sekarang ini dan pengetahuan responden akan 

kondisi pasar dalam persaingan industri pusat perbelanjaan. Sedangkan yang 

menjadi responden lainnya adalah 15 orang yang pernah berkunjung DP Mall 

Semarang, Paragon City Mall, dan Mal Ciputra.  

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan 

sampel cara nonprobabilitas (non – probability sampling) dengan teknik 

pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling). Dalam non – probability 

sampling dengan teknik purposive sampling, probabilitas elemen dalam populasi 

untuk terpilih sebagai subjek sampel tidak diketahui, dan pengambilan sampel 

dalam penelitian ini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan 

informasi yang diinginkan bagi peneliti (Sekaran, 2006).   

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Menurut Santoso dan Tjiptono (2001) data kualitatif adalah data yang tidak 

dinyatakan dalam bentuk angka. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini 

adalah data primer. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari 

tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan 
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spesifik studi (Sekaran, 2006). Data primer ini didapatkan dari hasil wawancara 

kepada bagian Marketing DP Mall Semarang, orang yang pernah berkunjung ke 

DP Mall Semarang, Paragon City Mall, dan Mal Ciputra, serta hasil pengamatan 

yang dilakukan di lapangan.        

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada Marketing 

DP Mall Semarang dan 15 orang yang pernah berkunjung ke DP Mall Semarang, 

Paragon City Mall, dan Mal Ciputra. Selain itu juga melalui pengamatan langsung 

di lapangan.  

 Dalam membuat kanvas strategi, selain dibutuhkan faktor – faktor 

persaingan dalam sebuah industri, dibutuhkan juga rentang skala untuk 

menentukan tinggi rendahnya persaingan tersebut. Berikut ini adalah tabel skala 

dari pendapat pengunjung mal mengenai faktor – faktor persaingan dalam industri 

pusat perbelanjaan. 

Tabel 3.1 

Kategori Pendapat Responden Pengunjung 

Faktor Persaingan Skala 1 – 10 

Keberadaan Supermarket 

Tidak Mempengaruhi – Sangat 

Mempengaruhi 

Keberagaman tempat makan / 

restaurant / café 

Tidak Beragam – Sangat Beragam 

Kebersihan toilet 
Tidak Bersih – Sangat Bersih 

Keberagaman tempat hiburan / 

entertainment  

Tidak Beragam – Sangat Beragam 
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Keberagaman tenant  
Tidak Beragam – Sangat Beragam 

Kapasitas parker 
Tidak Mampu – Sangat Mampu 

Arsitektur 
Tidak Bagus – Sangat Bagus 

 

3.5 Metode Analisis Data 

 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Ada 3 tahap untuk melakukan 

analisis dalam penelitian ini. Pertama adalah membuat kanvas strategi, kedua 

adalah melihat peluang dengan kerangka kerja enam jalan, dan yang terakhir 

adalah membuat kerangka kerja empat langkah. Berikut adalah tabel yang 

menjelaskan ketiga langkah tersebut dalam membuat penelitian ini: 

Tabel 3.2 

Langkah – Langkah Analisis 

 Langkah – langkah Hasil 

1. Membuat Kanvas Strategi Grafik kanvas strategi yang 

menunjukan faktor – faktor  

persaingan dalam industri pusat 

perbelanjaan DP Mall (sumbu 

horisontal) yaitu: 

- Keberadaan Supermarket, 

- Keberagaman tempat makan / 

restaurant/ cafe,  

- Kebersihan toilet 

- keberagaman tempat hiburan / 

entertainment, 

- Keberagaman tenant, 

- Kapasitas parkir 

- Arsitektur.  

Selain itu menunjukan tinggi 

rendahnya faktor persaingan tersebut 

(sumbu vertikal) dengan rentang 

skala 1 - 10. 

2.  Melihat peluang dengan kerangka 

kerja enam jalan 

Pengetahuan bagi DP Mall untuk 

merekonstruksi realitas – realitas 

pasar untuk membuka samudra biru 

berdasarkan peluang – peluang yang 

ada. 
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a. Mencermati industri – industri 

alternative 

Peluang yang didapat DP Mall 

dengan mencermati industri – 

industri alternatif. 

b. Mencermati kelompok – 

kelompok strategis dalam 

industry 

Peluang yang didapat DP Mall 

dengan mencermati kelompok – 

kelompok strategis dalam industri. 

c. Mencermati rantai pembeli Peluang yang didapat DP Mall 

dengan mencermati rantai pembeli. 

d. Mencermati penawaran produk 

dan jasa pelengkap 

Peluang yang didapat DP Mall 

dengan mencermati produk dan jasa 

pelengkap.  

e. Mencermati daya tarik emosional 

atau fungsional bagi pembeli 

Peluang yang didapat DP Mall 

dengan mencermati daya tarik 

emosional atau fungsional bagi 

pembeli. 

f. Mencermati waktu Peluang yang didapat DP Mall 

dengan mencermati waktu. 

3.  Membuat kerangka kerja empat 

langkah. 

Faktor – faktor baru yang dijadikan 

dasar untuk membuat strategi baru 

DP Mall dengan pendekatan Blue 

Ocean Strategy. 

a. Menghapuskan faktor – faktor 

yang tidak memiliki nilai atau 

bahkan mengurangi nilai. 

Berkurangnya faktor persaingan DP 

Mall setelah menghilangkan faktor – 

faktor yang tidak memiliki nilai dan 

bahkan mengurangi nilai. 

b. Mengurangi faktor – faktor yang 

berlebihan dan dapat membuat 

struktur biaya meningkat. 

Faktor – faktor persaingan DP Mall 

yang tetap ada setelah mengurangi 

faktor – faktor yang berlebihan dan 

membuat struktur biaya meningkat. 

c. Meningkatkan faktor – faktor 

yang dirasa sangat bermanfaat 

bagi konsumen dan perusahaan. 

Faktor – faktor persaingan DP Mall 

yang tetap ada setelah meningkatkan 

faktor – faktor yang dirasa 

bermanfaat bagi konsumen dan 

perusahaan. 

d. Mencari dan menemukan faktor – 

faktor dan sumber nilai baru yang 

bermanfaat bagi pembeli, dan 

tentunya belum ada dalam 

industri pusat perbelanjaan. 

Mendapatkan faktor – faktor dan 

sumber nilai baru DP Mall yang 

belum ditawarkan dalam industri 

pusat perbelanjaan sebelumnya. 

4.  Menyusun Strategi dengan 

Pendekatan Blue Ocean Strategy. 

Strategi bersaing baru DP Mall 

dengan pendekatan Blue Ocean 

Strategy. Dengan demikian, DP Mall 

memiliki ruang pasar baru bagi 

konsumen yang menginginkan 

pengalaman berbeda dalam 

mengunjungi sebuah mal. 




