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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu proses 

ilmiah yang tak hanya merupakan berpikir rasional atau bahkan hanya merupakan 

produk-produk berpikir empiris tetapi melampaui berbagai tahapan berpikir kritis-

ilmiah, yang mana seorang peneliti memulai berpikir secara induktif, yaitu 

menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan di 

lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi 

berdasarkan apa yang diamati itu (Bungin, 2014:6). Metode penelitian kualitatif 

ini dipilih untuk dapat melakukan evaluasi harga dan kualitas produk pada 

perusahaan Goldie yang dapat menghasilkan sebuah hasil relevan berdasarkan 

data penelitian yang didapatkan melalui berbagai teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu 

menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai 

fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat  yang menjadi objek penelitian, 

dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, 

model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu 

(Bungin, 2014:68). 

3.2. Objek dan Subjek Penelitian 

3.2.1 Objek Penelitian  

Menurut Sugiyono (2013:20), objek penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 
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yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari Pada penelitian ini yang menjadi 

objek penelitian adalah evaluasi harga dan kualitas produk di perusahaan Goldie.  

3.2.2 Subjek Penelitian 

 Menurut Moleong (2013:132) subjek penelitian merupakan informan atau 

biasanya disebut sebagai narasumber, yang memiliki arti sebagai orang yang akan 

memberikan informasi mengenai suatu kondisi atau situasi yang berkaitan dengan 

latar belakang penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah para konsumen 

sebanyak 4 orang yang loyal membeli produk Goldie (membeli produk Goldie 

lebih dari tiga kali dalam satu bulan). 

3.3 Sumber Data 

      Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data primer pada penelitian ini 

menggunakan hasil wawancara dan dokumentasi yaitu konsumen sedangkan data 

sekunder pada penelitian ini menggunakan buku, jurnal yang mendukung 

penelitian ini. 

3.4 Metode Pengumpulan data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur, 

dan dokumentasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah: 
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1) Wawancara semi terstruktur 

Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan kepada 

seorang informan berisikan pertanyaan yang lebih bebas dan fleksibel 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur agar permasalahan dapat 

diteliti secara lebih jelas dan terbuka dan informan dapat 

mengemukakan pendapatnya. Informan pada penelitian ini yaitu 

konsumen. 

2) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menelusuri data historis yang sebagaian besar data 

yang tersedia adalah berbentuk foto dimana sifat utama dari data ini tak 

terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada 

peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. 

3.5. Uji Keabsahan Data 

  Uji keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

member check. Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data (Sugiyono, 2014:442). 

Tujuan member check adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan 

dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau 

informan. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti 

data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang 

ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi 

data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data.  
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3.6. Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Adapun langkah-langkah aktivitas dalam analisis data yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data 

 Data dikumpulkan berdasarkan wawancara dan dokumentasi 

2. Reduksi data 

Membuat ringkasan mengenai data yang telah diperoleh sehingga didapatkan 

hal-hal pokok yang berfokus pada topik permasalahan. 

3. Evaluasi data 

Melakukan evaluasi harga dan produk pada perusahaan Goldie berdasarkan 

data yang telah diperoleh dari narasumber. 

4. Data display (penyajian data) 

Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskripsi dan 

berbentuk uraian singkat dari jawaban informan peneitian yang dianggap sesuai 

dengan tujuan penelitian ini. 

5. Penarikan kesimpulan 

Pada tahap ini, hasil penelitian akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi 

mengenai evaluasi harga dan produk pada perusahaan Goldie yang dimana hal 

tersebut dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk 

dapat meningkatkan omzet penjualan Goldie. 


