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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

holistik, dan dengan cara deskrispsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memnfaatkan berbagai metode 

alamiah (Moleong, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi 

konsumen tentang produk yang sempat vacum dan berencana ingin menjual 

kembali produk. Metode penelititan kualitatif deskriptif digunakan dalam 

penelitian ini, deskriptif berarti  data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar 

dan bukan angka-angka (Moleong, 2016). Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan  

untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta dan sifat pupulasi atau daerah tertentu (Sumadi Suryabrata, 2011). 

3.2 Subyek Penelitian 

Peneliti memilih subjek penelitian dari konsumen yang sering membeli 

produk, konsumen bertempat tinggal atau berdomisili di Surabaya. Koresponden 

kuesioner dipilih minimal 30 orang. Subjek merupakan orang yang memberikan 

informasi mengenai dirinya atau orang lain kepada peneliti atau pewancara 

(Afrizal, 2014). 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

1. Studi kepustakaan

Data-data yang diambil untuk penelitian berasal dari literature-literatur

ilmiah yang berhubungan dengan topik penelitian, kemudian dijadikan

sebgai landasan teori atau pedoman teori

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada

responden untuk dijawabnya ( Sugiyono,  2012:199). Kuesioner ini

dibagikan kepada 30 responden yang merupakan subjek dari

penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data milik

Yom Yom. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah

berlalu.Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang.

3.4 Tahapan Analisis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

deskriptif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner yang dibagikan. 

Data sekunder diperoleh dari referensi buku dan jurnal yang digunakan sebagai 

acuan dalam penelitian ini (Moleong,2016) 
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3.5 Keabsahan Data 

 Menurut Moleong (2016), keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diprbaruhi dari konsep validitas dan reabilitas menurut positivisme dan 

disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan,kriteria dan paradigmanya sendiri. 

Penetapan keabsahan data memerlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas 

sejumlah kriteria yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan 

kepastian.Diskusi dengan sejawat terkait dengan pelaksanaan, prosedur dan 

langkah-langkah penelitian serta temuan sementara merupakan salah satu teknik 

memeriksa keabsahan data (Nusa Putra, 2011). 

 

3.6 Validitas dan Reliabilitas 

 Validitas adalah ketepatan antara data yang terkumpul dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2012). 

 Kesamaan data yang didapat saat melakukan penelitian diwaktu berbeda 

merupakan hasil penelitian yang reliable.Penentuan reliabilitas, peneliti 

melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber. 


