BAB III
METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian
1. Desain penelitian
Penelitian yang digunakan untuk penelitian adalah jenis penelitian deskriptif
kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suatu fenomena, variable dan
keadaan yang terjadi saat berlangsung dengan menyodorakan apa yang sesungguhnya
terjadi.
Menurut Lexy J. Moleong (2010:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bermaksdu untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek
penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan, secara holistic dan dengan
cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana cara PT. Sari Warna melakukan
Direct Marketing untuk membuat konsumen mengambil keputusan pembelian. Selain
dari itu juga mengetahui apa saja kelemahan dan hambatan dalam menerapkan Teknik
direct marketing.
2. Obyek Penelitian
Penelitian ini dilakukan di PT. Sari Warna Asli 1 yang beralamat Ds. Kemiri, Kec.
Kebakkramat, Kab. Karanganyar, Jawa Tengan, Indonesia 57762. Penelitian ini
dilakukan diperusahaan tersebut karena PT. Sari Warna Asli 1 adalah tempat dimana
penulis melaksanakan magang selama 2 bulan.
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data dalam memenuhi kebutuhan penelitian ini adalah :
1. Data Primer
Data primer dapat diartikan sebagai sumber data yang langsung memberikan
data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara,
jejak dan lain-lain. Menurut Sugiyono (2012:139), sumber primer adalah sumber
data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan menurut

Suharsimi Arikunto (2013:172), pengertian data primer adalah data yang
dikumpulin melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan
lain-lain. Dalam mencari data dalam penelitian ini narasumber yang dipilih untuk
diwawancara adalah pihak yang bersangkutan, yaitu bagian sales devisi marketing
PT. Sari Warna, mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan untuk menerapkan
Teknik direct marketing.
2. Data Sekunder
Menurut Sugiyono (2012:141), mengartikan data sekunder adalah sumber data
yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media
lain yang bersumber dari literatu, buku-buku, seta dokumen.
Sedangkan menurut Ulber Silalahi (2012:289), data sekunder adalah data yang
dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia
sebelum penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder
yang berasal dari study literature, selain itu menggunakan jurnal dan artikel di
internet.
C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
1. Wawancara
Menurut Sudjana wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi
melalui tatap muka antara pihak penanya dengan pihak yang ditanya atau penjawab.
Sedangkan menurut Esterbeg mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu
terstruktur, semistruktur dan tidak terstruktur. Jadi dapat diartikan wawancara adalah
Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari narasumber
langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Peneliti melakukan wawancara dengan
tiga orang sales di devisi marketing di PT. Sari Warna terkait dengan Teknik yang
digunakan dalam direct marketing untuk menawarkan produk barunya, karena mereka
yang menerapakan teknik tersebut.
2. Studi Pustaka

Sedangkan studi Pustaka adalah salah satu metode pengumpulan data yang
berorientasi pada pencarian data dan informasi lewat dokumen-dokumen, jurnal, artikel
dan literatur.
D. Teknik Analisis Data
Teknik Analisis Tematik
Analisis tematik merupakan salah satu cara untuk menganalisa data dengan
tujuan untuk mengidentifikasi pola atau untuk menemukan tema melalui data yang telah
dikumpulkan oleh peneliti (Braun & Clarke, 2006). Cara ini merupakan metode yang
sangat efektif apabila sebuah penelitian bermaksud untuk mengupas secara rinci datadata kualitatif yang mereka miliki guna menemukan keterkaitan pola-pola dalam
sebuah fenomena dan menjelaskan sejauh mana sebuah fenomena terjadi melalui
kacamata peneliti (Fereday & Muir-Cochrane, 2006).

