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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. 

Yusuf (2014:328) mengatakan bahwa “pendekatan penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang mencari makna, pemahaman, pengertian, kejadian, maupun 

kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam setting 

yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh”. Selain itu, Yusuf (2014:328) juga 

mengatakan bahwa “pendekatan kualitatif adalah penelitian yang mencoba 

mengerti makna dari suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi 

dengan orang–orang situasi atau fenomena tersebut”. 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif. Odja 

dan Payu (2014:42) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah 

“penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat dan sistematis 

mengenai fakta dan sifat populasi tertentu”. Peneliti akan menggambarkan 

dampak food blogger pada Monopole dan Caturra Expresso secara deskriptif. 

3.2  Kehadiran Peneliti 

Menurut Yusuf (2014:331), “peneliti harus terjun ke dalam situasi yang 

sebenar-benarnya dan berbaur dengan konteks yang sebenar-benarnya”. Peneliti 

harus mampu menghayati dan merasakan bagaimana orang yang bersangkutan 
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berbuat atau bertindak. Yusuf (2014:332) juga mengatakan bahwa “peneliti 

merupakan instrumen kunci dari sebuah penelitian kualitatif”. Peneliti harus 

melakukan observasi, membuat catatan, wawancara, dan menghimpun semua data 

yang diperlukan. Hal ini menyebabkan kehadiran peneliti sangat diperlukan dalam 

penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan terus hadir dalam setiap proses 

penelitian ini agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

 Sesuai dengan objek penelitian peneliti, maka lokasi dari penelitian ini 

akan peneliti lakukan di Surabaya, tepatnya di Monopole dan Caturra Espresso. 

Monopole berada di Jalan Raya Darmo Permai I nomor 38 dan Boulevard Graha 

Family, sedangkan Caturra Espresso berada di Jalan Anjasmoro nomor 32. Dua 

tempat tersebut yang akan peneliti tetapkan sebagai lokasi penelitian ini. 

 

3.4 Sumber Data 

 Menurut Yulianto dkk (2018:37),  

sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. 
Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang 
menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data 
sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga 
pengumpul data dan dipublikasikan ke masyarakat pengguna jasa.  
 

Pada penelitian ini, data primer adalah hasil wawancara peneliti dengan 

berbagai narasumber dan hasil observasi peneliti di lapangan. Data sekunder 

dalam penelitian ini adalah seluruh teori dari jurnal dan buku yang peneliti 

kumpulkan untuk menunjang penelitian ini. 
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3.4.1 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sasaran dalam sebuah 

penelitian (Jelantik, 2018:138). Pada penelitian ini, subjek dari penelitian yang 

peneliti lakukan adalah pemilik, pengelola, ataupun konsumen Monopole dan 

Caturra Espresso. Selain itu, pakar restoran dan food blogger juga peneliti jadikan 

sebagai subjek penelitian. 

 

3.4.2 Penjaringan Data 

 Peneliti akan melakukan penjaringan data dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Menurut Wijaya (2018:17), “purposive sampling adalah 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. 

Pertimbangan tertentu ini contohnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang 

apa yang peneliti harapkan, atau mungkin penguasa sehingga akan memudahkan 

peneliti menjelajahi objek sosial yang diteliti. 

 

3.5 Pengumpulan Data 

 Wijaya (2018:25) mengatakan bahwa “pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan tiga cara yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara”. Anggito dan 

Setiawan (2018:255) mengatakan bahwa “dokumentasi adalah pengumpulan 

informasi yang berasal dari catatan penting, baik dari lembaga, organisasi, 

ataupun perorangan”. Pada penelitian ini, peneliti melakukan dokumentasi dengan 

mencari sumber dari jurnal ataupun buku yang terkait dengan penelitian ini.  
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Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean 

serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai 

dengan tujuan–tujuan empiris (Hasan dalam Anggito dan Setiawan, 2018:125). 

Observasi dalam penelitian ini adalah peneliti akan melihat aktivitas food blogger 

yang digunakan oleh Monopole dan Caturra Espresso, serta melihat suasana 

keramaian dari Monopole dan Caturra Espresso.  

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan 

konstruksi yang terjadi sekarang mengenai orang, kejadian, aktivitas, organisasi, 

perasaan, motivasi, pengakuan, dan kerisauan (Suwendra, 2018:55). Pada 

penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara ke beberapa pihak antara lain 

pemilik Monopole dan Caturra Espresso, pakar restoran, konsumen, dan food 

blogger apabila diperlukan. 

 

3.6 Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:402), teknik analisis 

data selama di lapangan terbagi menjadi tiga tahapan yaitu: 

1. Reduksi data: proses mencatat, memilih, dan menetapkan hal–hal penting 
yang didapatkan di lapangan selama penelitian dilakukan untuk 
mendapatkan informasi yang berharga mengenai penelitian ini. 

2. Penyajian data: proses di mana peneliti telah mendapatkan data yang 
diperlukan dalam penelitian yang kemudian akan disajikan dalam bentuk 
uraian singkat, bagan, dan tabel untuk mempermudah pengambilan 
kesimpulan. 

3. Penarikan kesimpulan: merupakan tahapan akhir dari analisis data di mana 
peneliti akan mengambil hasil dari seluruh data yang telah dikumpulkan 
dan disajikan sebelumnya.  
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3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Untuk memastikan keabsahan hasil penelitian, maka peneliti melakukan 

proses triangulasi sumber. Salim dan Haidir (2019:121) mengatakan bahwa 

“triangulasi sumber adalah proses menguji keabsahan data yang dilakukan dengan 

cara mengecek data yang diperoleh dengan data dari berbagai sumber”. Oleh 

karena itu, peneliti tidak hanya akan melakukan wawancara ke satu orang saja, 

namun ke beberapa orang agar hasil yang diperoleh lebih valid. 

 

3.8 Tahapan Penelitian 

 Berikut adalah tahapan yang peneliti lakukan selama proses penelitian ini: 

1. Mencari penelitian terdahulu. 

2. Menetapkan narasumber. 

3. Melakukan wawancara dan observasi. 

4. Menarik kesimpulan. 

5. Menyelesaikan penelitian ini.  

 


