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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1!Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti memilih penelitian 

kualitatif karena lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata – 

kata atau gambar, tidak menekankan pada angka, tetapi lebih menekankan pada 

proses karena peneliti yang menjadi objek atau instrument penelitian (Sugiyono, 

2014:40). 

 
3.2!Subjek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan purposive sampling dalam teknik pengambilan 

sampel. Sangadji dan Sopiah (2014:315) menjelaskan dalam teknik purposive 

sampling, pengambilan subjek penelitian didasarkan atas tujuan tertentu dan teknik 

ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan yaitu adanya keterbatasan 

waktu, tenaga, dan dana sehingga peneliti tidak dapat mengambil sampel yang 

besar dan jauh. Penulis mendeskripsikan subjek penelitian sebagai target 

pengamatan dalam penelitian ini. Kriteria narasumber yang akan diwawancarai 

untuk memperoleh informasi penelitian, yaitu konsumen yang telah melakukan 

pembelian produk Monday dan bertempat tinggal di wilayah kota Surabaya. 
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3.3!Metode Pengumpulan Data 

3.3.1! Wawancara 

Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur (Sugiyono, 

2014:225). Tujuan penggunaan teknik wawancara pada penelitian adalah untuk 

memperoleh data mengenai informasi penelitian dengan melakukan percakapan 

dan mengajukan pertanyaan mengenai masalah yang diteliti kepada narasumber. 

Narasumber yang diwawancarai adalah konsumen untuk memperoleh informasi 

mengenai bagaimana kualitas produk pada usaha Monday Almond. 

3.3.2! Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data atau informasi 

dalam proses penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dokumentasi yang digunakan 

pada penelitian ini adalah data feedback mengenai keluhan – keluhan konsumen 

terhadap produk Monday. 

 
3.4!Validitas dan Reliabilitas 

Penelitian ini menggunakan metode trianggulasi sumber untuk mengecek 

validitas dan realibilitas dengan memanfaatkan sumber yang berbeda untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap data yang diperoleh. Trianggulasi sumber 

digunakan dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian 

yang lain yaitu dokumentasi berupa data feedback mengenai keluhan – keluhan 

konsumen terhadap produk Monday (Sugiyono, 2014:445). 
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3.5!Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman 

(Sugiyono, 2014:404), yaitu : 

1.! Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dan 

dokumentasi. Penulis mengumpulkan seluruh data dari hasil wawancara 

dari para narasumber dan dokumentasi berupa data feedback mengenai 

keluhan – keluhan konsumen terhadap produk Monday Almond. 

2.! Data Reduction (Reduksi Data) 

Hasil wawancara dan dokumentasi tersebut akan dianalisis dengan 

merangkum dan memfokuskan pada hal – hal yang penting sehingga akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas. 

3.! Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks yang 

bersifat naratif yang berisi uraian singkat hasil wawancara dan 

dokumentasi dari para narasumber. Melalui penyajian data tersebut, maka 

data akan teroragnisasikan dan tersusun sehingga akan lebih mudah untuk 

dipahami. 

4.! Conclusion Drawing / Verification (Kesimpulan) 

Penulis membuat kesimpulan dari uraian tersebut mengenai evaluasi 

kualitas produk Monday Almond. 


