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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang pada latar penelitian yang dijadikan 

sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data 

penelitian (Moleong, 2010:132). Subjek dalam penelitian ini berasal dari lima 

orang responden yang diwawancara, yaitu : 

1. Mentor dalam bisnis, yaitu Ibu Lenny Gunawan sebagai dosen 

fasilitator dalam bisnis Untitled sejak semester 4. Penulis 

membutuhkan saran dari pihak yang lebih berpengalaman dari 

dunia bisnis.  

2. Dua Konsumen Untitled yaitu Amelia, yang melakukan pembelian 

sebanyak tiga kali dan Hartanto, konsumen yang tidak pernah 

melakukan pembelian berulang namun memiliki omzet paling 

besar di antara konsumen lainnya. 

3. Rekan bisnis, yaitu Christian Johan sebagai CEO perusahaan. 

Penetapan standar kualitas barang dan kualitas pelayanan di 

Untitled merupakan hasil brainstorming dari para pendiri Untitled, 

maka penulis memilih Christian Johan sebagai responden. 
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4. Pemilik Zigma Garment, yang merupakan salah satu supplier dari 

Untitled. Pemilihan supplier sebagai responden dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, di mana 

Zigma Garment merupakan supplier yang paling banyak 

mensuplai barang untuk Untitled. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung oleh penulis 

melalui wawancara kepada responden. Data sekunder dalam penelitian ini 

adalah data – data dari BPS, buku, dan jurnal. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dengan metode 

dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data 

yang diperoleh dengan melihat atau menganalisis dokumen – dokumen yang 

dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Herdiansyah, 

2010:143). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 

komplain – komplain mengenai kualitas barang dan pelayanan yang diberikan 

oleh konsumen setelah melakukan pembelian serta foto – foto responden yang 

diambil setelah melakukan wawancara. Adapun foto – foto responden terdapat 

di halaman Lampiran C. 



21 
 

Menurut Noor (2011:138), wawancara merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang 

diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk 

dijawab pada kesempatan lain.  

Bentuk wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara 

semi-terstruktur. Menurut Hesse & Leavy (2011:102), wawancara semi-

terstruktur merupakan wawancara yang mengandalkan satu kelompok 

pertanyaan tertentu dan mencoba mengarahkan arah pembicaraan agar tidak 

keluar dari topik lebih longgar bagi informan, dan memberikan kesempatan 

informan untuk mengutarakan informasi secara bebas tentang apa yang 

mereka suka dan penting untuk disampaikan. Periode pengambilan data dalam 

penelitian ini dilakukan sejak bulan April 2011 hingga September 2013. 

Wawancara terhadap responden dilakukan antara tanggal 13 – 19 Mei 2014. 

 

D. Proses Pengumpulan Data 

Langkah – langkah dalam pengumpulan data yang akan dilakukan 

peneliti yaitu : 

 Pra-wawancara : 

1. Mendokumentasikan komplain mengenai kualitas barang 

dan pelayanan dari konsumen setelah melakukan pembelian. 

2. Menentukan responden yang akan diwawancarai oleh 

peneliti. 
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3. Menyusun daftar pertanyaan untuk responden. 

 Wawancara dan pasca-wawancara : 

1. Melakukan wawancara kepada responden. 

2. Mendokumentasikan proses wawancara dengan 

menggunakan alat bantu seperti alat rekam dan kamera. 

3. Merangkum hasil wawancara. 

4. Menganalisis hasil wawancara. 

5. Mengevaluasi hasil wawancara. 

 

E. Validitas 

Penulis menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik yang digunakan 

untuk menguji kepercayaan data. Jenis teknik triangulasi pada penelitian 

adalah triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu 

melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Penulis membandingkan 

informasi yang didapat melalui dokumentasi pra-wawancara dengan hasil 

wawancara (Mukhtar, 2013:137). 

Menurut Herdiansyah (2010:190), 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 dipertanggungjawabkan. Data akan dinyatakan valid apabila seluruh 

hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden direkam dan memastikan 
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responden dalam keadaan siap, sehat, dan memiliki banyak waktu untuk 

diwawancara. 

 

F. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Miles dan 

Huberman. Teknik analisis ini memiliki empat tahapan yang harus dilakukan 

(Herdiansyah, 2010:164), yaitu : 

1. Pengumpulan data 

Proses pengumpulan data diambil pada saat sebelum penelitian,  

saat melakukan penelitian, dan bahkan terkadang sesudah 

melakukan penelitian. Penulis mengumpulkan seluruh data dari 

hasil dokumentasi dan wawancara baik yang penting atau tidak. 

2. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses penggabungan dan penyeragaman 

segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang 

akan dianalisis. Penulis menghilangkan data – data yang tidak 

penting dari hasil dokumentasi dan wawancara. 
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3. Display data 

Display data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah 

seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang 

jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema – tema yang 

sudah dikelompokkan dan dikategorikan. Penulis memilah dengan 

jelas mengenai bagian mana saja yang akan ditampilkan ke dalam 

bab 4. 

4. Evaluasi 

Penulis membandingkan antara hasil dokumentasi sebelum 

wawancara dengan hasil wawancara beserta perbaikannya. Adapun 

hasil dokumentasi tersebut berupa masukan – masukan dari 

konsumen terhadap Untitled setelah melakukan pembeian. Hasil 

wawancara berisi tentang persepsi konsumen terhadap Untitled 

beserta standar kualitas barang dan pelayanan menurut rekan bisnis 

penulis dan supplier. 

5. Simpulan 

Simpulan dalam rangkaian analisis data berisi tentang uraian dari 

seluruh subkategorisasi tema yang tercantum pada tabel 

kategorisasi dan pengodean yang sudah terselesaikan. Penulis 

merangkum hasil dari evaluasi ke dalam suatu simpulan. 
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G. Tahapan Penelitian 

Langkah – langkah yang dilakukan penulis dalam melakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendokumentasikan komplain mengenai kualitas barang dan 

pelayanan dari konsumen setelah melakukan pembelian. 

2. Menyiapkan standar kualitas barang dan standar kualitas pelayanan. 

3. Menentukan responden yang akan diwawancarai oleh peneliti. 

4. Menyusun daftar pertanyaan untuk responden. 

5. Melakukan wawancara kepada responden. 

6. Mendokumentasikan proses wawancara dengan menggunakan alat 

bantu seperti alat rekam dan kamera. Apabila responden tidak 

bersedia untuk direkam atau difoto, penulis akan menyediakan 

kertas catatan dan alat tulis untuk mencatat semua pembicaraan. 

7. Merangkum hasil wawancara. 

8. Mereduksi dan men-display hasil dari wawancara. Hasil reduksi 

wawancara terdapat di halaman Lampiran D. 

9. Menganalisis hasil wawancara. 

10. Mengevaluasi hasil analisis. 

11. Membuat kesimpulan dari hasil evaluasi. 

 

 

 

 


