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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut 

Sugiyono (2015:5) Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang 

digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang 

mengandung makna. Menurut Sugiyono (2015:8) Penelitian kualitatif 

deskriptif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peneliti 

terhadap apa yang terjadi di lingkungan. “Penelitian Kualitatif sering disebut 

metode penelitian naturalistic karena penelitian di lakukan pada kondisi yang 

alamiah (natural settings)”. Menurut Sugiyono (2015:1) Kriteria pada 

penelitian kualitatif adalah data yang pasti, dimana data yang pasti ini adalah 

data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar 

terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan 

terucap tersebut. 

3.2 Subjek dan Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sampel purposive (purposive sampling). 

Menurut Bungin (2013:118) Teknik Sampling ini digunakan pada penelitian 

yang lebih di utamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi dalam 

menentukan sampel penelitian. Peneliti menetapkan subjek penelitian sebagai 
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target narasumber untuk memperkuat data penelitian ini. Narasumber yang 

akan diambil peneliti adalah 3 konsumen Pao Pao Cuisine, satu sister 

company, dan pakar makanan yang sudah lama menjadi seorang chef dan 

menjadi konsultan makanan dalam berbagai event. Objek dari penelitian ini 

adalah kualitas produk berupa makanan yang siap dijual untuk konsumen Pao 

Pao Cuisine. 

 Tabel 1.6. Kriteria Responden Pao Pao Cuisine 

No. Nama Kriteria Tujuan 

1 
Lusiani 

Intankusuma 

Konsumen Pao 

Pao Cuisine 

- Untuk mengetahui kualitas 

produk Pao Pao Cuisine di 

konsumen 

- Untuk mengetahui 

perbandingan kualitas 

produk Pao Pao dan pesaing 

2 Sudarma Susilo 

3 Andrew Tan 

4 Jennifer Smith Owner Wei Xiao 

- Untuk mengetahui kualitas 

produk yang sesuai dengan 

konsumen 

- Untuk mengetahui hal-hal 

penting dalam 

mengembangkan kualitas 

produk 

5 
Kartikasari 

Gunawan 

Owner Dapoer 

Mustika 

- Untuk mendapatkan saran-saran 

untuk mengembangkan produk 
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3.3 Metode Pengumpulan Data  

 Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini untuk 

memperoleh infomasi adalah wawancara. Menurut Sugiyono (2014) 

wawancara adalah pertemuan diantara dua orang untuk bertukar informasi dan 

pendapat melalui tanya jawab, sehingga menghasilkan konstruksi makna 

tentan topik tertentu. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara 

semi terstruktur. Menurut Sugiyono (2015) Tujuan dari wawancara semi 

terstruktur ini adalah utnuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, 

dengan begitu pihak narsumber dapat ditanyakan mengenai ide-ide maupun 

opini dari pewawancara. Ciri-ciri dari wawancara semi terstruktur adalah 

pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan. 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

 Validitas sangat penting dalam sebuah penelitian. Penelitian yang 

memiliki tingkat validitas rendah tidak dapat dikatakan berhasil. Oleh karena 

itu, untuk menguji validitas, penulis akan melakukan pengujian tringulasi. 

Triangulasi menurut Sugiyono (2012:273) adalah sebagai sebuah teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data. Dalam penelitian ini trianggulasi yang digunakan adalah 

trianggulasi sumber, dimana pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengevaluasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Menurut Sugiyono 

(2016) dengan melakukan pengumpulan data menggunakan metode 

trianggulasi, makan peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji 
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kredibilitas data. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang reliable 

adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi dengan 

melakukan teknik wawancara semi terkstruktur sebagai sumber data. Untuk 

mendukung reliabilitas data pada penelitian ini, transkrip wawancara akan 

dilampirkan di dalam laporan penelitian. 

3.5. Metode Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, dilakukan pada 

saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Sugiyono (2014) 

1. Reduksi: Mereduksi dan berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pentingnya mencari tema dan polanya. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya 

dan mencari bila diperlukan. Reduksi data akan dilakukan dengan 

merangkum aspek-aspek kualitas produk Pao Pao Cuisine. Responden 

akan memberikan informasi dengan jawaban yang bervariasi dari 

pertanyaan yang akan diberikan peneliti. Peneliti akan merekam 

pertanyaan yang diberikan responden, lalu peneliti akan membuat 

transkrip hasil wawancara. Peneliti akan memilih informasi yang 

diperlukan yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Penyajian data: Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut maka data 
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terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin 

mudah dipahami. 

3. Penarikan simpulan : Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat 

menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 

Peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dengan menjabarkan 

mediasi yang akan di pilih oleh narasumber saat membeli produk Pao Pao 

Cuisine, berdasarkan hasil wawancara ketida konsumen Pao Pao Cuisine, 

satu sister company, dan satu pakar makanan yang sudah 5 tahun 

menggeluti bidang makanan dan minuman. 

	  


