
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Moleong dalam Herdiansyah (2011:9) mengatakan bahwa penelitian 

kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain 

sebagainya. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. 

Menurut Bungin (2014:68) format penelitian deskriptif kualitatif pada umumnya 

dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus yang bertujuan untuk 

menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, dan berupaya 

menarik realitas ke permukaan. 

3.2 Subjek dan Obyek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014:351) dalam melakukan penelitian harus 

menentukan obyek penelitian dan mencari informasi tentang masalah-masalah yang 

ada pada obyek penelitian tersebut sehingga variabel yang akan diteliti dapat 

ditentukan dengan jelas. Obyek penelitian dalam penelitian ini yaitu Perusahaan 

Sambal Roar. Peneliti juga melakukan wawancara kepada subyek penelitian terkait 

dengan masalah yang terjadi pada obyek penelitian untuk mendapatkan gambaran 

permasalahan yang lebih lengkap.  

3.3 Penentuan Informan 

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, menurut Sugiyono 

(2014:368) adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 



 

 

tertentu dalam penelitian ini sampel diambil berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu 

dengan kriteria yang sesuai dengan masalah penelitian. Informan didalam penelitian 

ini harus memenuhi kriteria yang ditentukan yakni: 

1. Pebisnis Sambal dalam kemasan yang memiliki kriteria: 

a. Pebisnis yang memiliki bisnis dalam bidang makanan (sambal dalam 

kemasan). 

b. Telah menjalankan bisnis sambal minimal 5 tahun. 

c. Lokasi usaha di Surabaya dan sekitarnya. 

2.  Konsumen Sambal 

a. Konsumen yang pernah membeli produk Sambal Roar minimal 2 kali. 

b. Konsumen sesuai dengan target pasar Sambal Roar. 

3.  Pihak internal perusahaan Sambal Roar 

a. Narasumber merupakan anggota internal perusahaan Sambal Roar. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014:384), wawancara adalah 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jenis 

wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara 

semi-terstruktur menurut Herdiansyah (2011:123) adalah pertanyaan terbuang yang 

berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh terwawancara tidak dibatasi, sehingga 

narasumber dapat lebih bebas mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak 

keluar dari konteks pembicaraan. Penulis akan melakukan wawancara dengan 



 

 

narasumber yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Hasil wawancara adalah 

rekaman wawancara, foto dengan narasumber dan transkrip wawancara. 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Herdiansyah (2011:190) validitas dalam penelitian kualitatif disebut 

autentitas atau keaslian, yaitu jujur, adil, seimbang dan sesuai berdasarkan sudut 

pandang individu /subyek yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis akan 

menggunakan trianggulasi sumber menurut Sugiyono (2014:440) untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. 

Sugiyono (2014:431) mengatakan bahwa suatu data dapat dikatakan reliabel 

ketika dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama, 

atau peneliti sana dakan waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau 

sekelompok data bila dipecah dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Penelitian 

ini dikatakan reliabel jika data yang diperoleh dari proses tahapan penelitian yang 

konsisten. 

3.6 Metode Analisis Data 

 Metode didalam penelitian ini menggunakan analisis lapangan model Miles 

dan Huberman dalam Sugiyono (2014:404) dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok , memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi 



 

 

data dilakukan dengan bantuan alat elektronik seperti komputer mini, dengan 

memberikan kode pada aspek – aspek tertentu. Dalam mereduksi data, setiap peneliti 

akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. 

b. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Tetapi, 

penyajian data yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dalam 

bentuk teks yang bersifat deskripsi. Sehingga penyajian data didalam penelitian ini 

berbentuk uraian singkat dari jawaban yang diberikan informan yang dianggap sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang belum pernah ada dan 

temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga dapat diteliti lebih jelas, dapat berupa hubungan 

kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

 

 

 

 

 

 


