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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivate, tindakan, dan lain – 

lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaaatkan 

berbagai metode alamiah (Moleong, 2006).  

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, 

yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau 

kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 

1993). Dengan pendekatan metode deskripstif kualitatif peneliti akan memberi 

gambaran mengenai strategi Brand positioning yang dilakukan oleh  kafe Houten 

Hand dan Rumah Opa. Dalam penelitian ini metode yang biasa dimanfaatkan 

ialah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Dalam penelitian ini 

peneliti akan memanfaatkan wawancara dan dokumentasi saja. 

3.2 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, hal yang mejadi bahan pertimbangan utama 

dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Pemilihan informan pertama 

merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat. Maka 

peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci  yang paling sesuai 

adalah pemilik kafe Houten Hand dan manejer pemasaran kafe Rumah Opa. Dari 

informan kunci selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi untuk 

memilih informan – informan selanjutnya (snowball), dengan catatan informan- 

informan tersebut merasakan dan menilai kondisi lingkungan kerja sehingga 

terjadi singkronisasi dan validasi data yang didapatkan dari informan pertama. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

wawancara semi struktur dan dokumentasi. Berikut adalah penjelasan mengenai 

teknik pengumpulan data: 

1. Wawancara semi struktur 

Peneliti memilih wawancara semi terstruktur karena pelaksanaanya lebih 

bebas, tujuan dari wawancara jenis ini untuk menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka. Dalam artian peneliti bisa bebas bertanya kepada informan namun 

tetap dalam patokan draf wawancara yang sudah tersusun. Sehingga wawancara 

tidak menyebar keluar focus bahasan. Dengan teknik ini maka peneliti berusaha 

menggali informasi tentang strategi Brand positioning kafe Houten Hand dan 

Rumah Opa. 

2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data – data yang sudah 

jadi dan telah diolah oleh orang lain.dalam penelitian. Dapat berupa foto – foto 

dan dan video yang berkaitan dengan kafe Houten Hand dan Rumah Opa. 

Dokumen digunakan untuk keperluan penelitian karena alasan – alasan yang bisa 

dipertanggung jawabkan seperti berikut (Moleong. 2010): 

- Dokumen digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan 

mendorong 

- Berguna sebagai bukti untuk suatu penyajian 

- Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya 

ilmiah 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) yaitu, aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Berikut komponen – komponen dalam 

analisis data interactive. 
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1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Tahap pengumpulan data merupakan tahap awal yakni proses 

mengumpulkan dan menyusun secara baik data – data yang diperoleh melalui 

wawancara dan dokumentasi serta berbagai data lain yang berkaitan dengan kafe 

Houten Hand. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Kegiatan reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah 

peneliti dalamm memahami data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan 

dokumentasi. Data dari wawancara dan dokumentasi direduksi dengan cara 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mengklasifikasikan sesuai 

focus yang ada pada masalah dalam penelitian dan membuang yang tidak perlu. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Miles dan Huberman mengemukakan, proses penyajian data peneliti 

menyajikan secara jelas dan singkat untuk memudahkan dalam memahami 

masalah yang diteliti, baik secara keseluruhan maupun bagian demi bagian. 

Peneliti menggambarkan secara umum hasil penelitian  

4. Penarikan kesimpulan (Verivication)  

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terpenting pada penelitian kualitatif. 

Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data-data awal yang ditemukan 

menjadi kesimpulan akhir yang akurat dan kredibel karena proses pengumpulan 

data oleh peneliti menemukan bukti-bukti yang kuat, valid, dan konsisten dalam 

mendukung data-data awal yang dimaksud. 

3.5 Uji Keabsahan data 

Keabsahan data merupakan konsep penting diperbarui dari konsep 

kesahihan (Validitas) dan keandalan (Realibilitas) dan di sesuaikan dengan 

tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmnya sendiri. Teknik pengecekan 

keabsahan data memanfaatkan pengecekan sumber data lain untuk pembanding, 

yaitu penggunaan: a) sumber, b) metode, c) penyidik, dan d) teori dalam 

penelitian secara kualitatif. Artinya, teknik triangulasi adalah sebagai upaya untuk 

menghilangkan perbedaan – perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam 



32 
 

konteks pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

pandangan, dengan kata lain bahwa pihak peneliti dapat melakukan check and 

recheck dengan cara membandingkan (Moleong, 2010) 

Dalam menguji validitas data maka peneliti akan mengggunakan uji 

kredibilitas dengan trianggulasi sumber. Dimana trianggulasi sumber berarti 

membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif menurut 

Patton dalam bukunya Moleong (2010). Peneliti akan melakukan pengecekan data 

melalui beberapa sumber untuk menguji strategi yang telah diterapkan kafe 

Houten Hand dan Rumah Opa dalam menciptakan citra indie ke public yang 

terlibat. Lalu peneliti akan melakukan perbandingan antara sumber data 

wawancara dan dokumentasi. 

 




