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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Tresna (2013:39) mengemukakan bahwa 

“penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok atau 

komunitas.” Sukmadinata dalam Hidayah (2017:54) juga mengemukakan 

“penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menggambarkan fenomena–fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun 

rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas dan 

keterkaitan antar kegiatan.” 

 Dengan pendekatan metode deskriptif kualitatif diharapkan mampu 

menghasilkan uraian secara mendalam mengenai pengaruh minat mahasiswa 

terhadap keberlangsungan usaha kedai kopi dengan berdasarkan data yang telah 

didapatkan di lapangan. 
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3.2 Kehadiran Peneliti 

 Dalam penelitian kualitatif, Gumilang (2016:145) menjelaskan “peneliti 

sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan 

wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengonstruksi objek 

yang diteliti menjadi lebih jelas.” Peneliti berperan untuk mengumpulkan data, 

baik itu data primer maupun data sekunder. Dalam pengambilan data di lapangan, 

peneliti dibantu alat rekam dan alat dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan peneliti dalam pengambilan dan pengumpulan data. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di tiga kedai kopi yang ada di Kota Surabaya. 

Lokasi yang pertama yaitu Jokopi yang berlokasi di Jl. Ketabang Kali No. 51 A, 

Genteng, Kota Surabaya. Lokasi kedua yaitu Pesenkopi yang berlokasi di Jl. 

Ketabang Kali No. 45, Genteng, Surabaya. Lokasi ketiga yaitu Kopi Lain Hati 

yang berlokasi di Jl. Raya Menganti Babatan No. 1, Wiyung, Surabaya. 

Dipilihnya ketiga lokasi ini karena menurut peneliti ketiga kedai kopi ini cukup 

ramai didatangi pengunjung, khususnya mahasiswa. Selain itu, ketiga lokasi yang 

dipilih merupakan kedai kopi yang sudah mengoperasikan bisnisnya selama lebih 

dari satu tahun.  
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3.4 Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini menggunakan mahasiswa sebagai 

informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Secara 

umum ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Data primer, adalah data yang didapat langsung dari informan ketika 

melakukan observasi dan wawancara di lokasi penelitian. Memperoleh 

data primer dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada 

pengunjung di kedai kopi yang telah ditentukan. 

2. Data Sekunder, merupakan data yang didapat melalui dokumen-dokumen 

seperti isi buku, atau jurnal karya ilmiah yang berhubungan dengan objek 

penelitian. 

 

3.4.1 Subjek Penelitian 

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan subjek penelitian yang digunakan 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Moleong (2013:132) 

mendeskripsikan “penelitian sebagai informan yang artinya orang pada latar 

penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi latar belakang.” Pambudi (2015:39) juga berpendapat bahwa “informan 

adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi.” 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan 

informan-informan yang dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan 
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yang sesuai dengan penelitian ini. Subjek dari penelitian ini adalah karyawan dari 

kedai kopi yang di teliti dan mahasiswa yang merupakan pelanggan kedai kopi 

yang tinggal atau berkuliah di Kota Surabaya. 

 

3.4.2 Penjaringan Data 

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data sebagai metode 

penjaringan data dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2008:274) “Triangulasi 

sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.” Dalam penelitian kualitatif ini 

narasumber yang dipilih merupakan narasumber yang cocok dengan kriteria 

peneliti, yaitu karyawan kedai kopi dan pelanggan kedai kopi yang setidaknya 

telah dua kali datang ke kedai kopi .  

 

3.5   Pengumpulan Data 

Menurut Adiprakoso (2019,24) “dalam teknik pengumpulan data peneliti 

harus dapat memperoleh data yang relevan, medalam serta akurat untuk dapat 

memecahkan dan menjawab permasalahan yang akan dibahas nantinya.” Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui dua metode, yaitu: 

1. Observasi 

Menurut Moleong (2010:242) “Observasi merupakan metode penelitian 

yang sangat penting dilakukan untuk keperluan pengamatan, pengamatan sendiri 

dilakukan karena berbagai macam alasan salah satunya untuk pemecah masalah 

dan jawaban atas rasa ingin tahu.” Riduwan (2010:30) juga menjelaskan bahwa 
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“Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.” Observasi dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian yaitu mahasiswa pada 

kedai kopi sehingga peneliti dapat memahami keadaan yang sebenarnya di lokasi 

penelitian.  

2. Wawancara 

Hidayah (2017:59-60), mendefinisikan “wawancara adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara 

langsung kepada pihak–pihak yang terkait dengan tujuang untuk memperoleh 

informasi.” Rahardjo (2011:2) juga menjelaskan bahwa: 

Wawancara ialah proses komuikasi atau interaksi untuk mengumpulkan 

informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau 

subjek penelitian .... Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan 

untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau 

tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian 

terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang 

lain sebelumnya. 

 

Dalam penelitian ini, bentuk wawancara yang akan digunakan peneliti 

adalah wawancara semistruktur, dan peneliti juga menggunakan pedoman 

wawancara. Tujuan adanya pedoman wawancara adalah sebagai patokan 

informasi yang akan digali, sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan 

saat dilakukannya wawancara. Metode wawancara semiterstruktur dapat 

memberikan keleluasaan bagi infroman untuk memberi pandangan secara bebas 

dan memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan secara mendalam. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta 

sumber–sumber lain yang relevan dangan objek penelitian. “Dokumentasi dapat 

berupa buku, jurnal, serta pendapat para ahli yang berkompetensi memiliki 

reverensi dengan msalah yang akan diteliti” (Hidayah, 2017:60). Syaodih dalam 

Kuncara (2014:45) juga mengatakan bahwa “Hasil penelitian dari observasi atau 

wawancara akan lebih kredibel kalau didukung oleh dokumen-dokumen dari 

narasumber.” Dokumentasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

transkrip wawancara dan rekaman wawancara. Selain itu peneliti juga 

menyertakan gambar atau foto-foto selama penelitian sebagai dokumentasi. 

 

3.6   Analisis Data 

Menurut Tresna (2013:47) “Analisis data adalah proses mengatur urutan 

data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar.” Junaid (2016:65) juga mengatakan bahwa “Analisis data kualitatif adalah 

interpretasi konsep dari keseluruhan data yang ada dengan menggunakan strategi 

analitis yang bertujuan untuk mengubah atau menerjemahkan data mentah ke 

dalam bentuk uraian atau deskripsi dan eksplanasi dari fenomena yang sedang 

diteliti dan dipelajari.”  
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Analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahap yakni reduksi data 

(data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan 

(conclusion drawing). Adapun urain penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi data (Data Reduction) 

Menurut Pratama (2019:28) “Reduksi data merupakan salah satu dari 

teknik analisis data kualitatif yang merupakan bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 

diambil.” Untuk proses dari reduksi data juga dijelaskan bahwa “Dalam 

mereduksi data, peneliti melakukan seleksi, peneliti membuang 

pertanyaan-pertanyaan yang dianggap tidak masuk dalam fokus penelitian, 

kemudian peneliti peneliti membagi data-data yang diperoleh tersebut ke 

dalam golongan-golongan sesuai dengan yang peneliti fokuskan” (Tresna, 

2013:49). 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Tresna (2013:49) memaparkan bahwa “Penyajian data adalah sejumlah 

informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan-kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut.” 

Adiprakoso (2019:65) juga menjelaskan bahwa “Penyajian data atau 

display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.” Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk 
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uraian langsung megenai hasil temuan yang didapat peneliti melalui teknik 

observasi dan wawancara untuk diambil kesimpulannya. 

 

3. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing) 

“Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami 

makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi. 

Kesimpulan yang ditarik segera verifikasi dengan cara melihat dan 

mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar 

memperoleh pemahaman yang lebih tepat” (Tresna, 2013:50). Dalam 

penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari 

dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara. 

 

3.7   Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Uji keabsahan data ditujukan untuk memperoleh tingkat kredibel data dari 

hasil penelitian yang diuji kebenarannya dalam fakta yang terjadi di lapangan 

(Machmud, 2016:68). Teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi. Yuliansyah (2017:48) menjelaskan bahwa 

“Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan 

dengan data yang diperoleh dengan sumber lain, pada berbagai fase penelitian 

lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan.”  

 Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

sumber. Dengan metode ini peneliti dapat menggali dan membandingkan 
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informasi yang didapat dari beberapa sumber perolehan data. Sumber data dalam 

penelitian ini diperoleh melalui cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 

3.8 Tahapan Penelitian 

 Moleong (2013) mengemukakan “Ada tiga tahap penelitian secara umum, 

yaitu tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.” 

Berikut penjelasan tahapan penelitian yang ada dalam penelitian ini: 

1. Tahap Pralapangan 

Peneliti merumuskan masalah tentang. Setelah itu, peneliti menyusun 

proposal penelitian sambil melakukan konsultasi dengan dosen 

pembimbing hingga kemudian mengikuti seminar proposal.  

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Peneliti akan melakukan kegiatan observasi di lokasi penelitian dan 

melakukan wawancara kepada informan yang sudah ditentukan untuk 

proses pengumpulan data. Paneliti juga melakukan dokumentasi di tahap 

pekerjaan lapangan untuk mendukung hasil dari observasi dan wawancara 

yang dilakukan. 

3. Tahap Analisis Data 

Pada tahap analisis data, peneliti akan membaca secara berulang data dari 

hasil observasi dan wawancara, kemudian mengolah data yang didapatkan 

dengan cara direduksi untuk menentukan data yang digunakan dan yang 

tidak digunakan. Setelah itu peneliti akan membuat kesimpulan akhir dari 

proses penelitian di lapangan.  


