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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Deskripsi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Menurut Moleong dalam Herdiansyah (2012:9) penelitian kualitatif adalah 

penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks 

sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang 

mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Pengumpulan data 

dalam penelitian ini mengunakan metode wawancara mendalam. Sedangkan 

analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif, merupakan data yang 

dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-

angka (Emzir, 2010:3). Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data 

untuk mengilustrasikan dan menyediakan presentasi. Data tersebut mencakup 

transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, 

memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya. 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang pada latar penelitian yang dijadikan 

sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian 

(Moleong, 2010:132). Subjek dan kriteria responden atau informan yang akan 

diwawancarai untuk mendukung penelitian ini, yaitu: 

1. Konsumen: 

a.  Konsumen yang telah melakukan proses pembelian dan 

mengkonsumsi produk Easy Pasta. 
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b. Telah terdata sebagai konsumen Easy Pasta. 

c. Konsumen bertempat tinggal di wilayah Surabaya. 

2.   Perusahaan sejenis: 

a. Perusahaan yang menjual produk di bidang frozen food 

b. Perusahaan berlokasi di wilayah Surabaya. 

c. Perusahaan yang telah berdiri minimal 2 tahun. 

3.3 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah 

1. Objek Primer 

Hasil wawancara terhadap narasumber penelitian. 

2. Objek Sekunder 

Dokumen yang tertulis ataupun berbagai hasil pembicaraan yang 

berguna untuk mendukung sumber objek serta objek primernya. 

3.4 Sumber Data 

Sumber data dari variabel-variabel penelitian ini adalah 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan 

yaitu melalui wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah konsumen dan perusahaan sejenis.  

2. Sumber data sekunder 

Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di 

lapangan, seperti dokumen dan sebagainya. Data sekunder yang 
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digunakan dalam penelitian ini berupa laporan internal dari Easy Pasta 

dan buku-buku serta jurnal-jurnal yang mendukung penelitian ini.  

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

berupa wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai (Sugiyono, 2014:224). 

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara mendalam (in-depth interview) yang 

dilakukan kepada empat narasumber. Wawancara mendalam adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara informan dan pewawancara, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman wawancara, informan dan pewawancara terlibat dalam 

kehidupan sosial yang relatif lama (Bungin, 2011:111). 

3.6 Validitas dan Reabilitas 

Menurut Sugiyono (2014:268), pengujian dalam penelitian kualitatif yang 

diutamakan adalah datanya dan lebih menekankan pada aspek validitas. Dalam 

penelitian ini penulis akan menggunakan tringulasi teknik yaitu dengan metode 

in-depth interview. Selain itu penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber, 

karena menurut peneliti dengan triangulasi sumber sudah dapat memberikan 

keabsahan data yang didapat dari pembandingan antar responden yang 

diwawancara yaitu konsumen dan perusahaan sejenis. 

Menurut Herdiansyah (2012:190) validitas dapat diartikan sebagai 

kesesuaian antara alat ukur dengan sesuatu yang hendak diukur, sehingga hasil 

ukur yang didapat akan mewakili dimensi ukuran yang sebenarnya dan dapat 
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dipertanggungjawabkan. Reliabilitas adalah apabila mengukur sesuatu (dimensi 

dari suatu variabel) secara berulang-ulang dengan kondisi yang sama atau relative 

sama, maka akan mendapatkan hasil yang sama atau relative sama sehingga 

memunculkan suatu kesepahaman sudut pandang yang akan melahirkan 

kepercayaan terhadap hasil tersebut. 

3.7 Metode Analisis Data 

Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014:404), analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data : 

1. Reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan hal penting, dicari tema dan polanya (coding). 

2. Penyajian data, dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. 

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan yang diambil 

berdasarkan hasil. 

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menentukan responden atau informan yang akan diwawancari oleh 

peneliti. 

2. Menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden atau 

informan untuk memperoleh data yang akan diolah menjadi tujuan 

penelitian. 

3. Membuat janji dengan responden atau informan untuk wawancara. 
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4. Melakukan wawancara kepada responden atau informan yang telah dipilih 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

5. Mendokumentasikan seluruh proses wawancara dengan menggunakan alat 

bantu seperti recorder dan kamera. Jika responden atau informan tidak 

bersedia untuk direkam atau difoto, maka peneliti akan menggunakan 

kertas catatan dan alat tulis untuk mencatat semua pembicaraan pada saat 

wawancara. 

6. Peneliti merangkum seluruh hasil wawancara. 

7. Mereduksi dan menyajikan hasil hasil wawancara. 

8. Menganalisis hasil wawancara. 

9. Mengevaluasi hasil analisis. 

10. Membuat simpulan dari hasil evaluasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


