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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan kualitatif sebgai

pendekatan penelitiannya, menurut Sangadji (2010), penelitian deskriptif merupakan

penelitian terhadap masalah berupa fakta saat ini dari populasi yang kegiatannya

meliputi sikap atau pendapat individu, keadaan, organisasi. Sugiyono (2014:347),

tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah,

dimana peneliti sebagai instrumen kunci, serta hasil penelitian lebih menekankan

makna dari pada generalisasi. Penelitian deskrptif kualitatif ini memiliki tujuan untuk

mencapai jalan keluar dari permasalahan kualitas layanan, berdasarkan atas fakta

yang terjadi dilapangan sehingga dapat menunjang kesuksesan perusahaan Maniak

Badminton.

3.2 Subjek Penelitian

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive

sampling. Sugiyono (2014), purposive sampling adalah pengambilan sampel

berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan terntentu maksudnya adalah

sebagai ahli dalam bidangnya atau orang yang berkuasa sehingga memudahkan

peneliti melakukan penelitian pada obyek sosial yang diteliti. Narasumber yang

digunakan sebagai subjek penelitian, mempunyai beberapa kriteria sebagai parameter

dalam penelitian, yaitu:
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1. Konsumen : Konsumen yang menjadi narasumber dalam penelitian ini

sebanyak 3 orang, dengan kriteria, telah mengikuti pelatihan badminton di

Maniak Badminton lebih dari 3 bulan, berdomisili di Kota Surabaya, memiliki

usia 17-25 tahun.

2. Perusahaan Sejenis : Perusahaan yang menjadi narasumber dalam penelitian

ini sebanyak 3 perusahaan, dengan kriteria perusahaan, bergerak dibidang jasa

pelatihan badminton, berdomisili di Kota Surabaya, dan usia perusahaan

minimal 2 tahun,

3. Pakar Badminton : Pakar badminton yang menjadi narasumber dalam

penelitian ini sebanyak 1 orang, dengan kriteria pakar, pernah menjuarai

kejuaraan badminton minimal juara 3 tingkat Provinsi, pernah mengikuti

pelatihan badminton di klub badminton, memiliki pengetahuan badminton

yang luas, memiliki pengalaman dalam dunia badminton minimal 5 tahun.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara

dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara

semiterstruktur. Sugiyono (2014:387), wawancara semiterstruktur adalah wawancara

yang tujuannya menemukan permasalahan dimana informan diminta pendapat, ide-

idenya secara lebih terbuka, peneliti perlu mendengar serta mencatat dengan teliti apa

yang disampaikan informan. Wawancara adalah cara pengumpulan data yang baik,
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karena pelanggan dapat memberikan penjelasan tentang kualitas layanan yang baik

bagi sebuah perusahaan jasa pelatihan badminton.

Badudu (2015:21), Observasi merupakan metode pengumpulan data dimana

peneliti menjadi diterima dan menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang diteliti.

Observasi dilakukan dengan mengamati perusahaan jasa pelatihan badminton yang

sedang melakukan pelatihan badminton dalam jangka waktu tertentu.

3.4 Uji Keabsahan Data

Perakyla (dalam Silverman 2013), validitas merupakan keterkaitan dengan

penafsiran pengamatan, apakah kesimpulan peneliti didukung oleh data dan masuk

akal dalam kaitannya dengan penelitian sebelumnya apakah sesuai atau tidak.

Sugiyono (2014:430), validitas adalah ketepatan antara data yang dilaporkan peneliti

dengan data yang dapat dilaporkan. Reliabilitas menurut Sugiyono (2014:431),

Reliabilitas adalah suatu atau konsistensi. Hal itu menunjukan bahwa sesuatu yang

diukur secara berulang-ulang dengan kondisi yang sama atau relatif sama, akan

mendapatkan hasil yang sama atau relatif sama pula antara pengukuran pertama

dengan pengukuran berikutnya, sehingga memunculkan suatu kesepakatan atau

kesepahaman sudut pandang yang akan melahirkan kepercayaan terhadap hasil

tersebut. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk mendukung validitas

data yang didapatkan peneliti. Putra (2011:189), triangulasi sumber adalah

memastikan sebuah kebenaran data dimana data diambil dari berbagai sumber yang

terkait dan dapat dipercaya. Sumber dalam penelitian ini terdiri dari 3 kategori yaitu
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perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelatihan badminton, konsumen dari Maniak

Badminton, serta pakar dalam dunia badminton.

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis model interaktif. Miles dan

Huberman mengemukakan langkah-langkah dalam analisis data menggunakan model

interaktif sebagai berikut Putra (2011:204)

1. Seluruh catatan lapangan dibagi kedalam paragraf atau dalam kalimat. Peneliti

akan menjabarkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi sebagai

referensi untuk analisis data.

2. Paragraf atau kalimat diberi kode sesuai dengan kategori. Data yang

dijabarkan akan dibedakan, sehingga memudahkan dalam penyusunan data.

3. Semua kateogri atas semua catatan lapangan yang sudah diberi pengkodean,

disatukan ke dalam suatu kategori.

4. Kategori yang sudah dicatat, akan di selidiki lebih lanjut keterkaitannya untuk

mendapatkan makna yang holistik.

5. Kesimpulan akhir. Hasil dari data yang sudah diolah, dirangkum untuk

menghasilkan sebuah kesimpulan.


