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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Herdiansyah (2012:9) penelitian 

kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu 

fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses 

interaksi komunikasi yang mendalam antara penulis dengan fenomena yang diteliti.  

Berdasarkan tema yang dibahas, metode jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (2014:43) metode deskriptif 

adalah sebuah metode yang meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, 

kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.  

 

3.2 Kehadiran Penulis 

Dalam melakukan penelitian kualitatif, seorang penulis menjadi salah satu 

fungsi utama yang berperan sebagai instrumen dalam sebuah penelitian yang 

dilakukan. Menurut Herdiansyah (2012:28) seorang penulis dalam penelitian 

kualitatif memiliki tiga fungsi utama yaitu penulis berfungsi sebagai instrumen atau 

alat, penulis berfungsi sebagai penulis itu sendiri, dan penulis berfungsi sebagai 
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evaluator dimana ketiga fungsi tersebut harus selaras agar tidak mengganggu 

jalannya penelitian.  

Dalam penelitian ini penulis berperan sebagai partisipan penuh dengan 

terjun secara langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang 

dibutuhkan. Penulis berperan dari awal hingga akhir penelitian, seperti dalam 

pengumpulan data penulis melakukan wawancara terhadap subyek penelitian 

secara individu tanpa diwakilkan oleh orang lain. Kehadiran penulis dalam 

penelitian ini telah diketahui oleh subyek penelitian. 

Pada bulan November 2017 penulis mulai membuat daftar subyek penelitian 

yang akan diwawancara dan daftar pertanyaan untuk diberikan kepada subyek 

penelitian yang ada di Monopole Coffee Lab. Penulis mulai merencanakan kegiatan 

wawancara pada bulan Desember awal. Setelah merencanakan jadwal wawancara, 

penulis melakukan wawancara sesuai dengan tempat dan waktu yang ditentukan. 

Selama wawancara, penulis melakukan dokumentasi menggunakan alat perekam. 

Setelah melakukan wawancara penulis menganalisis hasil wawancara, melakukan 

coding, membuat kesimpulan hasil wawancara, dan membuat evaluasi mengenai 

hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Monopole Coffee Lab. Monopole Coffee Lab 

berlokasi di Jalan Raya Darmo Permai nomor 38 Surabaya. Lokasi ini dipilih karena 

sesuai dengan topik yang diteliti oleh penulis mengenai kompetensi barista yang 
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ada dalam sebuah coffee shop dimana Monopole Coffee Lab merupakan salah satu 

kafe spesialis kopi yang ada di daerah Surabaya barat.  

 

3.4 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis yaitu: 

1. Data Primer 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010:171) data primer merupakan data yang 

diperoleh melalui proses pengamatan dan wawancara kepada subyek penelitian 

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Penulis akan menggali 

informasi mengenai kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang barista yang ada 

di Monopole Coffee Lab dengan mewawancarai pemilik, barista, dan konsumen 

yang ada di Monopole Coffee Lab.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai pelengkap data 

primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur, jurnal, dan situs di 

internet yang berkaitan dengan penelitian ini.  

 

3.4.1 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan pihak yang dapat dijadikan sebagai 

narasumber dalam penelitian. Menurut Moleong (2012:132) subyek penelitian 

merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang suatu situasi 

dan kondisi yang menjadi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini penulis 

berfokus pada kompetensi yang perlu dimiliki seorang barista yang ada di 
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Monopole Coffee Lab, dimana subyek penelitian ini adalah Irvan Gunawan sebagai 

pemilik dari Monopole Coffee Lab, tiga barista yang bekerja di Monopole Coffee 

Lab yang terdiri dari tiga tingkatan yaitu barista senior, middle, junior, dan 

konsumen yang pernah datang dan membeli produk di Monopole Coffee Lab. 

Penulis memiliki beberapa kriteria untuk subyek penelitian yang akan diwawancara 

seperti pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kriteria Subyek Penelitian 

No. Subyek Penelitian Kriteria 

1. Pemilik Monopole Coffee Lab Berpengalaman lebih dari dua tahun. 

Memiliki pengetahuan tentang 

sejarah dan ilmu kopi. 

Memiliki usaha coffee shop yang 

sudah berjalan lebih dari dua tahun. 

2. Tiga Barista di Monopole Coffee 

Lab (Barista senior, middle, dan 

junior) 

Bekerja selama minimal satu tahun. 

Terampil dalam penggunaan 

peralatan untuk pembuatan kopi. 

Awalnya belum memiliki basic 

membuat kopi. 

3. Konsumen di Monopole Coffee 

Lab 

Minimal pernah datang dan membeli 

produk di Monopole sebanyak tiga 

kali. 

Memiliki ketertarikan terhadap kopi. 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

3.4.2 Penjaringan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel non 

probabilitas atau non acak. Menurut Umar (2011:90) pengambilan sampel non 

probabilitas atau non acak digunakan berdasarkan pertimbangan dimana tidak 

semua elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota 

sampel. Di dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yang 

termasuk dalam teknik pengambilan sampel non probabilitas atau non acak. 
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Menurut Sukmadinata (2011:254) teknik purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.  

 

3.5 Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah: 

1. Wawancara 

Menurut Emzir (2010:49) wawancara adalah sejumlah pertanyaan yang 

telah disiapkan penulis mengenai topik penelitian dan diajukan kepada seseorang 

secara tatap muka dan penulis merekam jawabannya sendiri. Dalam metode 

pengumpulan data ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur. 

Pertanyaan yang ada dalam wawancara semi terstruktur merupakan pertanyaan 

terbuka sehingga jawaban yang diberikan oleh subyek penelitian tidak dibatasi dan 

subyek dapat lebih bebas mengemukakan jawaban sepanjang tidak keluar dari 

konteks pembicaraan.  

2. Dokumentasi 

Menurut Noor (2011:141) dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta 

dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen dan bersifat tak 

terbatas ruang dan waktu sehingga penulis dapat mengetahui hal-hal yang pernah 

terjadi pada waktu yang lampau. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa hal-hal 

yang terkait dengan penelitian seperti foto bersama subyek penelitian, transkrip, 

dan rekaman suara.  
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3.6  Analisis Data 

Menurut Herdiansyah (2012:158) analisis data adalah penguraian dan 

pengolahan data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan, dipahami, dan diakui 

secara lebih spesifik dalam perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis 

data yang baik adalah data olah yang tepat dan tidak menimbulkan perspektif yang 

berbeda-beda. 

Menurut Suharsaputra (2012:218-219) sesudah pengumpulan data maka 

penulis perlu melakukan reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Berikut pengertian dari ketiga langkah dalam analisis 

data: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pengolahan data di lapangan dengan 

memilah dan memilih, serta menyederhanakan data dengan merangkum bagian 

yang penting sesuai dengan fokus masalah penelitian.  

2. Penyajian Data  

Penyajian data dilakukan untuk pensistematisan data yang telah direduksi 

supaya dapat terlihat secara utuh. Dalam penyajian data laporan yang sudah 

direduksi, gambaran secara keseluruhannya dilihat kembali sehingga konteks data 

secara keseluruhan dapat tergambar, kemudian dapat menggali data kembali 

apabila dipandang perlu untuk lebih mendalami masalahnya.  
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3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan sejak awal data diperoleh, 

tetapi kesimpulannya masih kabur (bersifat tentatif) sehingga kesimpulan perlu 

diverifikasi selama penelitian berlangsung.  

 

3.7  Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Pengecekan keabsahan temuan dalam penelitian ini akan menguji validitas 

dan reliabilitas dengan menggunakan uji kredibilitas triangulasi. Menurut Sugiyono 

(2016:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas merupakan pengecekan data 

dari berbagai sumber melalui berbagai cara dan waktu. Penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber.  

Menurut Sugiyono (2014:373) triangulasi sumber yaitu pengujian 

kredibilitas data dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh dari beberapa 

sumber. Untuk pengujian kredibilitas data tentang kompetensi barista, maka 

pengumpulan data yang diperoleh dapat dilakukan pada pemilik, barista, dan 

konsumen di Monopole Coffee Lab. Menurut Sugiyono (2016:267-269) dua uji 

dalam pengecekan keabsahan temuan dalam penelitian kualitatif yaitu: 

1. Validitas  

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh penulis. Data yang valid berarti 

data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh penulis dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.  
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2. Reliabilitas 

Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau 

temuan, maka bila ada penulis lain yang mengulangi penelitian pada obyek yang 

sama dengan metode yang sama maka akan menghasilkan data yang sama.  

 

3.8 Tahapan Penelitian 

 Tahapan yang dilakukan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu: 

 

Membuat daftar subyek penelitian yang akan diwawancara. 

Membuat tiga macam daftar pertanyaan untuk subyek penelitian. 

Merencanakan jadwal wawancara dengan subyek penelitian. 

Melakukan wawancara dengan subyek penelitian sesuai tempat 

dan waktu yang ditentukan. 

Melakukan dokumentasi selama wawancara berlangsung 

menggunakan alat perekam dan kamera. 

 

Menganalisis hasil wawancara. 

Melakukan coding dan membuat kesimpulan hasil wawancara. 

Membuat evaluasi mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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