
37 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat 

sosial dan dinamis. Studi ini bicara tentang brand e-commerce yakni Zalora Indonesia 

dan Berry Benka. Dalam hal ini studi akan membahas tentang preferensi konsumen 

terhadap produk brand e-commerce tersebut. Preferensi konsumen dapat berarti 

kesukaan, pilihan atau sesuatu hal yang lebih disukai konsumen.53  

Peneliti memilih untuk menggunakan metode campuran atau mixed method. 

Penelitian dengan menggunakan metode tersebut merupakan penelitian dengan 

menggabungkan dua bentuk penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif 

digunakan untuk menjelaskan data kualitatif. Penelitian ini dapat digunakan untuk 

mengetahui bagaimana brand positioning Zalora Indonesia dan Berry Benka 

berdasakan pilihan pekerja perempuan di Kota Semarang sebagai konsumen.  

3.2 Metode Campuran atau Mix Method 

Metode campuran atau Mix Methods adalah suatu prosedur untuk 

mengumpulkan, menganalisis, dan “mencampur” metode kuantitatif dan kualitatif 

dalam suatu penelitian atau serangkaian penelitian untuk memahami permasalahan 

                                                           
53 Munandar et al., 2012 dalam http://www.kajianpustaka.com/2015/11/preferensi-

konsumen.html?m=1 diakses pada 16 Januari 2017 

http://www.kajianpustaka.com/2015/11/preferensi-konsumen.html?m=1
http://www.kajianpustaka.com/2015/11/preferensi-konsumen.html?m=1
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penelitian.54 Penelitian metode campuran bukan sekedar mengumpulkan dan 

menganalisis dua “untai” penelitian berbeda, kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini 

melibatkan merging (menyatukan) (menggabungkan), connecting (menghubungkan) 

(membuat basis-data yang satu menjelaskan basis-data yang lain), building 

(membangun) (membuat basis-data yang satu membangun sesuatu yang baru bisa 

digunakan dalam basis-data yang lain), dan embedding (menanamkan) (menempatkan 

basis-data yang satu dalam basis-data lain yang lebih besar). Pendek kata, data di-mixed 

(dicampur) dalam penelitian metode campuran.55 

Permasalahan dalam penelitian ini diangkat melalui pendekatan kualitatif, 

dimana nantinya akan muncul data kuantitatif yang akan menjelaskan data kualitatif. 

Dalam penelitian ini akan melibatkan adanya connecting atau penggabungan dimana 

basis-data yang satu menjelaskan basis-data yang lain. Dengan dilibatkannya proses 

connecting inilah, peneliti menggunakan metode campuran yang akan mengkaji 

bagaimana brand positioning Zalora Indonesia dan Berry Benka dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif yang bersumber dari wawancara dengan informan, dan untuk 

mendukung hasil dari analisa tersebut digunakan data kuantitatif agar data yang 

dihasilkan lebih valid. 

Dalam penelitian ini dikenal empat pendekatan yaitu pendekatan deskriptif, 

eksperimen, eksploratif, dan eksplanatif. Sedangkan dalam penelitian ini akan 

menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang mempelajari masalah-masalah yang 

                                                           
54 John Creswell, Op.Cit. hal.1088 
55 Ibid. hal.1089 
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ada serta tata cara kerja yang berlaku. Pendekatan deskriptif analisis dalam penelitian 

ini berhubungan langsung dengan Zalora Indonesia dan Berry Benka. 

Jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal 

seperti apa adanya.56 Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang 

dimaksudkan untuk menggambarkan, atau melukiskan keadaan subjek atau objek 

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.57 Penjelasan di atas 

memberikan kesimpulan bahwa dalam penelitian ini bukan hanya sekedar aktivitas 

mencari tahu tetapi juga menemukan sesuatu. 

Dengan menggunakan jenis tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian 

ini mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara cermat 

berdasarkan fakta-fakta yang telah dimiliki.  

3.3 Desain Penelitian 

Jenis desain penelitian pada penelitian mix methods dibagi menjadi 3 yaitu 

convergent design, explanatory sequential design, dan exploratory sequential design. 

Convergent design atau rancangan konvergen adalah pengumpulan data kuantitatif dan 

kualitatif secara simultan, menggabungkan datanya, membandingkan hasilnya, dan 

                                                           
56 John W. Creswell. 1994. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approach: 

Second Edition. USA: Sage Publication. hal.167 
57 Handari Nawawi. 1987. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press. hal.63 
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menjelaskan semua diskrepansi dalam hasilnya.58 Explanatory sequential design atau 

rancangan metode campuran eksplanatoris, memiliki dua fase dimana pertama-tama 

mengumpulkan data kuantitatif dan setelah itu mengumpulkan data kualitatif untuk 

membantu menjelaskan atau mengelabolarasi tentang hasil kuantitatif.59 Exploratory 

sequential design atau rancangan eksploratoris, memiliki dua fase dimana pertama-

tama peneliti mengumpulkan data kualitatif dan setelah itu mengumpulkan data 

kuantitatif. Dalam rancangan ini data kuantitatif digunakan untuk menjelaskan 

hubungan yang ditemukan dalam data kualitatif.60 

Pada penelitian ini, akan digunakan metode campuran dengan exploratory 

sequential design dimana data kuantitatif digunakan untuk menjelaskan data kualitatif. 

Data kualitatif didapatkan melalui wawancara mendalam kepada informan. Melalui 

wawancara inilah akan diperoleh gambaran bagaimana perbandingan brand 

positioning antara Zalora Indonesia dan Berry Benka berdasarkan keputusan pekerja 

perempuan di Kota Semarang sebagai konsumen. Sedangkan data kuantitatif 

digunakan untuk menjelaskan hasil dari data yang telah didapatkan melalui hasil 

wawancara.  

3.4 Lokasi dan Subjek Penelitian 

Lokasi dari penelitian ini di Kota Semarang. Subjek penelitian adalah subjek 

yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam 

                                                           
58 John Creswell, Op.Cit. hal.1102 
59 Ibid. hal.1106 
60 Ibid. hal.1109 
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penelitian ini, yang akan menjadi subjek adalah pekerja perempuan yang sudah bekerja 

dalam jangka waktu 4-24 bulan yang telah memperoleh gelar sarjana (S1), dengan 

pendapatan minimal Upah Minimum Kota (UMK) Semarang, yang mengonsumsi 

Zalora Indonesia dan Berry Benka. 

Pada saat penelitian ini dimulai tahun 2016 UMK di Semarang sebesar Rp 

1.909.000,- dimana upah tersebut bisa mengalami perubahan pada tahun berikutnya. 

Alasan dipilihnya pekerja perempuan karena mereka merupakan kelompok yang paling 

sering belanja online.  

3.5 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekelompok individu yang memiliki ciri-ciri khusus yang 

sama.61 Sedangkan sampel adalah subkelompok dari populasi target yang direncanakan 

diteliti oleh peneliti untuk menggeneralisasikan tentang populasi target.62 Dalam 

penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah konsumen Zalora Indonesia dan Berry 

Benka di Kota Semarang. Besarnya populasi konsumen Zalora Indonesia dan Berry 

Benka di Kota Semarang tidak dapat diketahui jumlahnya. Hal tersebut terjadi karena 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang tidak mencatat secara khusus, bahkan 

Zalora Indonesia dan Berry Benka juga tidak memberikan catatan secara khusus, 

mengenai jumlah populasi konsumen di Kota Semarang. Besarnya sampel ditentukan 

dengan menggunakan rumus dengan formula Lemeshow, dimana z = 1.96, p = 

maksimal estimasi = 0.5, d = alpha (0.05) dan rumus n = Z2 p (1-p) / d2. Dengan 

                                                           
61 John Creswell, Op.Cit. hal.287 
62 Ibid. hal.288 
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demikian didapatkan 384. Dalam penelitian ini digunakan sampel 20 informan. 

Dipilihnya sampel tersebut karena populasi konsumen Zalora Indonesia dan Berry 

Benka di Kota Semarang relative homogen. Pemilihan 20 informan berdasarkan pada 

asumsi peneliti dimana informan tersebut memiliki taste yang kurang lebih sama 

terhadap fashion. Sehingga dengan beberapa kesamaan tersebut, 20 orang informan 

dianggap cukup dan bersifat representative. Pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling. Untuk mendapatkan data pekerja perempuan, peneliti 

mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang. BPS mencatat 

sebanyak 4.759 pekerja perempuan tahun 2013 dengan pendidikan terakahir S1, yang 

terdaftar di kantor disnakertrans Kota Semarang.  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Agar memperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan maka data 

penelitian diperoleh melalui: 

1. Tinjauan Kepustakaan 

Tinjauan kepustakaan adalah rangkuman tertulis dari berbagai artikel jurnal, 

buku dan dokumen-dokumen lain yang mendeskripsikan situasi informasi 

sebelumnya dan saat ini tetang topik penelitian.63 

2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

                                                           
63 Ibid. hal.170 
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untuk dijawab. Penelitian ini menggunakan jenis kuesioner dengan pertanyaan 

tertutup dimana jawaban-jawabannya telah dibatasi oleh peneliti sehingga 

menutup kemungkinan bagi responden untuk menjawab panjang lebar sesuai 

dengan jalan pikirannya.64 Kuesioner ini sudah dibagikan diawal penelitian 

untuk mendapatkan beberapa data yang dibutuhkan oleh peneliti. Kuesioner 

diberikan kepada 20 pekerja perempuan di Kota Semarang yang berkerja 

dibidang jasa. Bidang tersebut dipilih karena orang-orang yang bekerja 

dibidang jasa tidak terkait langsung dengan menghasilkan produk sehingga 

kecenderungan untuk bersifat konsumtif lebih besar. 

3. Observasi 

Observasi adalah metode dasar dalam memperoleh data pada penelitian 

kualitatif.  Observasi dalam hal ini lebih umum dibandingkan dengan 

observasi terstruktur dan tersistematis sebagaimana yang digunakan pada 

penelitian kuantitatif. Observasi pada penelitian kualitatif berbentuk narasi 

atau deskripsi dari hal-hal yang dilakukan subjek dalam kondisi yang alami 

(natural settings).65 

Dalam melakukan observasi ini peneliti menggunakan observasi 

nonpartisipan. Observasi nonpartisipan berarti apabila observer tidak ikut 

                                                           
64 V. Wiratna Sujarweni, Op.Cit. hal.94 
65 http://www.eurekapendidikan.com/2014/11/teknik-pengumpulan-data-dalam.html?m=1 diakses 

pada tanggal 7 Januari 2017 

http://www.eurekapendidikan.com/2014/11/teknik-pengumpulan-data-dalam.html?m=1
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dalam kehidupan orang yang diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan 

sebagai pengamat.66 

4. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan 

informasi dengan menggunakan cara tanya jawab sambil bertatap muka. 

Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat 

diperoleh dengan jalan bertanya langsung.67 Adapun wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara mendalam atau in-depth interview. Teknik 

wawancara mendalam atau in-depth interview adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara di mana 

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif 

sama.68 

5. Dokumentasi 

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan sejumlah fakta dan data yang 

tersimpan dalam dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan 

harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.69 

                                                           
66 Handari Nawawi, Op.Cit. hal.104 
67 Ibid. hal.31 
68 Hariwijaya (2007: 73-74) dikutip oleh http://www.marketrends.asia./2013/01/teknik-wawancara-in-

depth-interview.html?m=1 diakses pada tanggal 7 Januari 2017 
69 V. Wiratna Sujarweni, Op.Cit. hal.32-33 

http://www.marketrends.asia./2013/01/teknik-wawancara-in-depth-interview.html?m=1
http://www.marketrends.asia./2013/01/teknik-wawancara-in-depth-interview.html?m=1
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Melalui metode dokumentasi ini, peneliti akan menggunakan beberapa jurnal 

penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, hasil wawancara, 

foto-foto dokumenter dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk memperoleh 

data. 

3.7 Jenis dan Sumber Data 

Jenis-jenis dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data 

primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari informan yaitu orang 

yang berpengaruh dalam proses perolehan data atau bisa disebut key member yang 

memegang kunci sumber data penelitian ini, karena informan benar-benar terlibat 

dalam kegiatan pengambilan keputusan dalam memilih brand e-commerce Zalora 

Indonesia dan Berry Benka. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu 

kelompok pekerja perempuan yang sudah bekerja dalam jangka waktu 4-24 bulan yang 

telah memperoleh gelar sarjana (S1), dengan pendapatan minimal Upah Minimum 

Kota (UMK) Semarang. Penetapan informan ini dilakukan dengan mengambil orang 

yang telah terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh 

sampel atau memilih sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hal tersebut 

dinamakan teknik purposive sampling yaitu sampel yang dipilih dengan cermat hingga 

relevan dengan desain penelitian.70 Sedangkan sumber data sekunder diambil dari 

jurnal yang memiliki bahasan yang hampir sama dengan penelitian ini. Jurnal tersebut 

                                                           
70 S. Nasution. 2007. Metode Research: Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara. hal.99 
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dapat digunakan sebagai dasar bahasan dan atau mengembangkan lebih lanjut hasil 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Jurnal yang akan digunakan adalah karya 

Freddy Ahmadi (Universitas Brawijaya, 2014) yang berjudul “Analisis Perbandingan 

Brand Positioning 7-Eleven terhadap Circle K, Lawson, Indomaret Point dan 

Familymart berdasarkan Persepsi Konsumen: Studi pada Konsumen Convenience 

Store di Jakarta Timur”. Berdasarkan hasil analisa penelitian tersebut diperoleh 

kesimpulan bahwa dalam atribut variable produk, manfaat produk, kategori produk dan 

harga, 7-Eleven lebih unggul dari pesaingnya. Sedangkan untuk atribut variabel 

pemakai dan pesaing, 7-Eleven tidak lebih unggul dari pesaingnya. Beberapa website 

seperti www.zalora.co.id dan www.berrybenka.com juga akan menjadi sumber data 

sekunder lainnya. Website tersebut digunakan untuk memperoleh beberapa informasi 

mengenai profil perusahaan dan produk yang dijual. 

3.8 Teknik Analisa Data 

Analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analitik, yaitu 

mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. 

Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan 

sebagainya, kemudian dideskrepsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap 

kenyataan atau realitas.71 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan, 

selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data menurut Miles dan 

                                                           
71 Sudarto. 1996. Metodologi Penelitian Filsafat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal.66 

http://www.zalora.co.id/
http://www.berrybenka.com/
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Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta 

penarikan kesimpulan atau verifikasi.72 

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data. Dimulai 

dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan 

lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak 

relevan, kemudian data tersebut diverifikasi. 

2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan 

tujuan dirancang guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang 

padu dan mudah dipahami. 

3. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti 

harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna 

maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian yang 

dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji 

kebenarannya, kecocokan, dan kekokohannya. Peneliti harus menyadari bahwa 

dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik yang artinya 

menjelaskan suatu kejadian dalam masyarakat dengan sudut pandang 

                                                           
72 Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Op.Cit. hal.85-89 
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masyarakat itu sendiri dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti 

(pandangan etik). 

3.9 Teknik Pemeriksaan Keabsahan (Verifikasi) Data 

Untuk memperoleh tingkat keabsahan data, teknik yang digunakan antara lain: 

1. Mencari informasi tentang gambaran pekerja yang dibuktikan dalam 

kuesioner terbuka yang terdiri dari pertanyaan: nama, usia, tempat bekerja, 

lama bekerja, pendidikan terakhir, dan pendapatan per bulan.  

2. Dokumentasi yang akan menyertakan kartu identitas atau ID Card bagi 

pekerja perempuan (yang memiliki) di tempat bekerja. Kartu identitas 

digunakan sebagai pembuktian bahwa informan yang diambil benar-benar 

bekerja pada perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan.  

3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.  

  


