
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Deskripsi Penelitian 

Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang berhubungan dengan 

ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak 

dapat diukur dengan angka (Heriyanto, 2013:5),  Pendekatan kualitatif cenderung 

mengarahkan penelitian pada jenis penelitian deskriptif, di mana hal tersebut dapat 

membuat peneliti mendapatkan informasi secara lengkap dan mendalam mengenai 

permasalahan yang terjadi dari para informan. Kemampuan pendekatan kualitatif 

untuk memperoleh informasi secara lengkap dan mendalam diperlukan oleh peneliti 

untuk melakukan penelitian guna mengevaluasi kualitas layanan di Lentera, sehingga 

pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian ini. 

 

3.2  Penentuan Informan Penelitian 

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, 

yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015:218-

219). Berdasarkan teknik penentuan sampel yang digunakan tersebut, nantinya 

informan dalam penelitian ini terdiri dari:  



Tabel 3.1 Narasumber Penelitian 
No. Data Informan Nama Informan Tujuan 
1. Konsumen Lentera. Yongky Setiadi (YS) Mengetahui pandangan 

konsumen Lentera terhadap 
kualitas layanan yang 
ditunjukkan Lentera. 

2. Konsumen Lentera. Devina Christie (DC) Mengetahui pandangan 
konsumen Lentera terhadap 

kualitas layanan yang 
ditunjukkan Lentera. 

3. Konsumen Gurme. Shierly (S) Mengetahui pandangan 
konsumen terhadap kualitas 

layanan Gurme yang merupakan 
perusahaan yang sejenis dengan 

Lentera. 
4. Konsumen Tiga Pria 

Lucu. 
Edwin Kristanto (EK) Mengetahui pandangan 

konsumen terhadap kualitas 
layanan Tiga Pria Lucu yang 
merupakan perusahaan yang 

sejenis dengan Lentera. 
5. Pakar dalam bidang 

pemasaran 
Tina Melinda (TM) Mengetahui sejauh mana 

kualitas layananperusahaan lain 
yang sejenis dengan Lentera. 

6. Pakar dalam bidang 
pemasaran 

Sonata Christian (SC) Memperoleh data pendukung 
mengenai masalahkualitas 

layanan 
Sumber: Diolah oleh Peneliti 

Tujuan dari penentuan informan yang demikian adalah untuk mendapatkan data yang 

valid serta data yang dapat diperbandingkan. 

 

 3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data primer dari para informan akan diperoleh melalui wawancara pada 

tanggal 17 Oktober 2016 hingga 21 Oktober 2016, sedangkan data sekunder yang 

berkaitan dengan perusahaan lain yang sejenis dengan Lentera akan dikumpulkan 

melalui observasi. Berikut adalah penjelasan mengenai teknik pengumpulan data 

tersebut: 

1. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara 

semiterstruktur (semistructure interview). Teknik wawancara ini  bertujuan untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak 

wawancara diminta lebih dalam lagi untuk menyampaikan pendapat dan ide-



idenya (Sugiyono, 2015:233).  Peneliti menggunakan teknik wawancara 

semiterstruktur untuk mengembangkan pertanyaan serta menggali informasi yang 

lebih dalam di samping informasi yang diperoleh dari pertanyaan utama.  

3.3      Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik membercheck. 

Sugiyono (2015:276) menjelaskan bahwa membercheck adalah proses pengecekan 

data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, dimana proses ini ditujukan untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh 

pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh informan, berarti data 

tersebut valid, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsiran 

tidak disepakati oleh informan, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan 

informan, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus mengubah temuannya 

dan menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh informan. 

Membercheck akan dijalankan kepada para informan yang terdiri dari: 

konsumen Lentera, konsumen perusahaan lain yang sejenis dengan Lentera, dan pakar 

dalam bidang pemasaran. Data-data yang diperoleh dari informan berupa hasil 

wawancara, dimana hasil wawancara tersebut dapat digunakan untuk menemukan 

temuan-temuan bagi penelitian. Selain perlu diuji validitasnya, data-data yang 

dikumpulkan juga perlu diuji reliabilitasnya. Sugiyono (2015:277) menjelaskan 

bahwa untuk melakukan pengujian reliabilitas, diperlukan auditor yang independen 

atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan 

penelitian. Pada penelitian ini untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam 

melakukan penelitian, peneliti menggunakan bantuan dosen pembimbing skripsi. 

 



3.4 Teknik Analisis Data 

Data-data pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan proses coding 

Auerbach & Silverstein (2015). Proses coding tersebut dapat terdiri dari tiga tahapan, 

yaitu:  

1. Reduksi data (data reduction). Reduksi data dijalankan agar data yang telah 

didapatkan dari lapangan sesuai dengan kebutuhan ataupun kategori-kategori 

yang telah ditentukan. Reduksi data dilakukan dengan mengeleminasi data-data 

yang tidak berhubungan dengan penelitian sehingga data yang terkumpul 

merupakan data yang relevan untuk penelitian. Tujuan reduksi data adalah untuk 

mendapatkan informasi yang lebih terfokus dan dibutuhkan.  

2. Penyajian data. Proses ini dilakukan dengan memberikan kategori pada data yang 

telah di reduksi. Kategori-kategori yang telah di berikan akan dikelompokan pada 

suatu tema yang nantinya akan dilakukan pembahasan. Data-data yang di dapat 

digunakan untuk mencari kualitas layanan yang seharusnya di jalankan oleh 

Lentera serta disesuaiakan dengan studi literatur dan pandangan pakar. 

3. Penarikan kesimpulan. Data-data tersebut kemudian dideskripsikan untuk dapat 

ditarik sebuah kesimpulan dari data tersebut. Pada penelitian ini, data-data yang 

telah direduksi dan disajikan telah dapat ditarik kesimpulan. Apabila belum 

diperoleh data yang diinginkan, maka perlu ada pengumpulan data-data 

tambahan. 



	  


