
15 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:15), metode penelitian kualitatif adalah suatu 

penelitian yang berlandas pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambil sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan 

dengan triangulasi, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil dari penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

3.2 Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai 

pengumpulan data. Kehadiran peneliti dalam penelitian pasti sangat diperlukan, 

karena saat meneliti, kehadiran peneliti berguna sebagai pengumpul data. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di katering Kiioikitchin di Jl. A. Yani, km. 39, 

No. 3C Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Meskipun peneliti berada di 

Surabaya, peneliti tetap akan berkunjung ke Martapura, Banjarmasin, Kalimantan 
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Selatan. Peneliti akan menemui beberapa narasumber dari kota Martapura dan 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

 

3.4 Sumber Data 

 Secara umum sumber data ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber 

data sekunder. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu sumber 

yang didapat melalui kuesioner dan wawancara yang mendalam dengan informan 

berdasarkan pertanyaan yang sudah dirancang. Daftar pertanyaan berisi pengaruh 

kualitas produk dan kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen. 

 

1.4.1 Subjek Penelitian 

Menurut Sugiyono, subjek penelitian adalah tempat variabel melekat. 

Subjek penelitian adalah keseluruhan objek penelitian berupa nilai, gejala, 

peristiwa, sikap hidup yang bisa dijadikan sumber data penelitian. Menurut 

Sugiyono (2014:299), dalam menentukan narasumber atau informan penelitian, 

peneliti menggunakan purposive sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan 

tujuan tertentu. Peneliti mempunyai tiga narasumber atau informan yang dipilih 

sesuai dengan kompetensi, yaitu pemilik Kiiroikitchin, konsumen Kiiroikitchin, 

dan juru masak. Berikut tabel kriteria narasumber: 

Tabel 3.1  Kriteria Narasumber 

No 
Narasumber atau 

Informan 
Nama Kriteria 

1 Pemilik Fransisca Usaha berjalan > 6 tahun 

2 Konsumen Febri Membeli > 2 kali 

3 Juru Masak 
Hendra 

Utama 

Punya pengalaman > 5 

tahun 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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1. Pemilik Kiiroikitchin 

Pemilik Kiiroikitchin sudah mendirikan Kiiroikitchin selama tujuh tahun. 

Pemilik Kiiroikitchin diharapkan sebagai narasumber yang valid dan 

sesuai karena pemilik Kiiroikitchin mengetahui seluk-beluk dari semua 

bisnis Kiiroikitchin dengan sangat jelas dan dapat menjawab rumusan 

masalah yang diajukan dalam penelitian ini. 

2. Konsumen Kiiroikitchin  

Konsumen Kiiroikitchin diharapkan untuk memberi informasi lebih jelas 

tentang masalah Katering Kiiroikitchin dari sudut pandang konsumen dan 

sudah membeli produk Kiiroikitchin lebih dari dua kali.  

3. Juru Masak 

Juru masak diharapkan sudah berpengalaman lebih dari lima tahun dan 

dapat memberi informasi lebih jelas tentang kualitas produk dan kualitas 

pelayanan yang baik dari sudut pandang seorang yang sudah ahli dalam 

bidang kuliner.  

 

1.4.2 Penjaringan Data 

Teknik sampling data yang digunakan adalah Non Probability Sampling. 

Teknik sampel non probability yang dipakai salah satunya adalah metode 

purposive sampling. Menurut Bungin (2011:107), purposive sampling adalah 

strategi menentukan suatu informasi sesuai dengan kriteria yang relevan dengan 

masalah atau tujuan penelitian. Penelitian ini memilih tiga orang informan yang 
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sudah memenuhi kriteria yaitu pemilik Kiiroikitchin, konsumen Kiiroikitchin, dan 

juru masak. 

 

3.5   Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah: 

1. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengadakan pengamatan dan pencatatan baik secara langsung 

maupun tidak langsung pada tempat yang akan diamati. Peneliti akan 

melakukan observasi di Martapura, Kalimantan Selatan, tepatnya di 

Katering Kiiroikitchin. 

2. Wawancara. Menurut Sugiyono (2014), wawancara adalah pertemuan dua 

orang untuk saling bertukar informasi, dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat melakukan penyusunan makna dalam sebuah topik 

tertentu. 

3. Dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

transkip wawancara dan rekaman wawancara. 

 

3.6   Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2014), proses analisis data kualitatif terdiri dari: 

1. Analisis sebelum di lapangan  

Analisis terhadap data sekunder untuk menentukan di mana fokus 

penelitian yang dilakukan. 
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2. Analisis data selama lapangan 

a. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 

wawancara dan dokumentasi. 

b. Reduksi data  

Reduksi data adalah memilih hal pokok, memfokuskan pada hal 

yang penting, mencari tema dan polanya, serta membuang hal yang 

tidak penting atau tidak perlu. 

c. Penyajian data 

Menyajikan data dalam bentuk uraian singkat.  

d. Penarikan kesimpulan, dan verifikasi 

Penarikan kesimpulan harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat 

dan mendukung tahap pengumpulan sebuah data berikutnya agar 

bisa menjadi kesimpulan yang kredibel. 

Konsep analisis data dan analisis data dalam penelitian menurut Sugiyono 

(2014) adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti akan mengumpulkan sebuah data. 

2. Data yang didapat berdasarkan hasil wawancara selanjutnya dilakukan 

reduksi data dan melakukan klasifikasi data dengan mengelompokkan 

variabel dari komitmen pemilik, konsumen, dan juru masak. 

3. Data yang sudah diklasifikasikan, menyambungkan dengan teori 

komitmen pemilik, konsumen, dan juru masak. 
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4. Melakukan display data yang sudah diklasifikasi dan melakukan sebuah 

analisis display data. 

5. Mendapat kesimpulan seberapa besar peran komitmen pemilik, komitmen 

konsumen, dan komitmen juru masak. 

 

3.7   Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi skala 

pengukuran, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas diartikan sebagai kesesuaian 

alat ukur dengan sesuatu yang akan diukur, sehingga hasil dari pengukuran yang 

didapat akan mewakili dimensi ukuran yang sebenarnya, dan bisa 

dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan untuk 

mengecek validitas dan reliabilitas. Menurut Sugiyono (2014:374), triangulasi 

adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 

waktu. Ada tiga macam triangulasi menurut Sugiyono (2014:374): 

1. Triangulasi sumber  

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

2. Triangulasi teknik  

Digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.  

3. Triangulasi waktu  

Triangulasi waktu digunakan untuk menguji kredibilitas sebuah data 

dengan melakukan pengecekan dalam waktu yang berbeda. 
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber untuk mengecek 

validitas dengan menggunakan sumber yang berbeda untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap data yang didapatkan. Berikut adalah gambar triangulasi 

sumber data Kiiroikitchin: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Triangulasi Sumber Data 

Sumber: Sugiyono (2014) 

 

3.8 Tahapan Penelitian 

 Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan topik yang akan dibahas.  

2. Mencari informasi mengenai objek penelitian dan subjek penelitian, serta 

teori-teori mengenai persepsi, dan preferensi konsumen.  

3. Membuat kuesioner untuk menentukan pengaruh kualitas produk dan 

kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen 

4. Mencari informan yang memenuhi kriteria dan bersedia untuk 

diwawancarai. 

5. Peneliti terjun ke lapangan mengumpulkan data melalui wawancara dan 

dilengkapi dengan dokumenter yaitu perekam suara. 

Juru Masak 

Konsumen 

Kiiroikitchin 

Pemilik Kiiroikitchin 
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6. Menganalisis data yang sudah didapat dan membuat kesimpulan. 

 


