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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada 

metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia 

(Ardial, 2014:249). Dari konsep tersebut jelas bahwa peneliti menghendaki 

informasi dalam bentuk deskriptif dimana peneliti berusaha mendeskripsikan 

atau menggambarkan strategi komunikasi pemasaran mini cafe melalui 

kampanye go green (eat, plant, contribute). 

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

karena peneliti ingin mengukur data menggunakan tulisan, kata-kata dan 

gambar. Dimana peneliti nantinya akan mengembangkan pertanyaan 

(interview) kepada subyek penelitian melalui wawancara lebih mendalam 

sehingga peneliti mendapatkan hasil yang diharapkan dan lebih mementingkan 

informasi yang diberikan subjek penelitian. Penelitian ini tidak menggunakan 

teori sebagai pinjakan awal, tetapi justru data adalah hal yang paling penting 

untuk memulai sebuah penelitian. 

B. Tipe dan Dasar Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif 

yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang 
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lampau (Muslimin, 2016:136). Dalam penelitian ini, peneliti berusaha 

menyajikan dan menggambarkan tentang penerapan strategi komunikasi 

pemasaran  mini cafe icepot Malang melalui kampanye go green (eat, plant, 

contribute).  

 Serta dasar dari penelitian ini adalah studi kasus, yaitu rancangan 

penelitian yang mencakup pengkajian satu unit penelitian secara intensif 

(Muslimin, 2016:139). Artinya, dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan 

informasi mendalam mengenai kasus atau fenomena yang terjadi, dengan 

begitu peneliti dapat mencapai pemahan yang mendalam mengenai strategi 

komunikasi pemasaran mini café icepot Malang melalui kampanye go green 

(eat, plant, contribute). Dalam penelitian ini, dimaksudkan juga untuk 

membuat deskripsi dan analisis terhadap data yang didapatkan dari berbagai 

sumber, baik berupa tulisan maupun lisan. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian adalah dimana peneliti dapat menangkap keadaan 

yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Penelitian ini akan dilakukan 

ditempat produksi/rumah owner icepot Malang yang beralamat di Jalan Kapi 

Sraba Raya 13E No.32 Sawojajar 2 Malang dan dilaksanakan mulai tanggal 15 

Mei 2017 dan tentatif mengikuti waktu luang dari owner icepot Malang. 
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D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan orang yang dianggap mampu 

memberikan informasi maupun data-data yang diperlukan oleh peneliti, 

sehingga peneliti dapat mengumpulkan informasi. Peneliti menggunakan salah 

satu teknik non-probabilty tidak lain karena subjek dalam penelitian ini sudah 

ditentukan berdasarkan beberapa kriteria. Adapun teknik yang digunakan 

untuk mengumpulkan data yaitu quota sampling yang bertujuan untuk 

menentukan sampel dari populasi yang memiliki cirri-ciri tertentu sampai 

jumlah kuota yang diinginkan (Martono, 2010:70). Peneliti menentukan 

beberapa kriteria dalam mengambil sampel subjek penelitian, yaitu: 

1. Subjek yang peneliti pilih adalah orang yang berwenang dan bertanggung 

jawab terhadap Icepot Malang 

2. Orang yang menciptakan ide pembuatan Icepot Malang dan strategi 

kampanye go green (eat, plant, contribute) 

3. Mereka yang bertanggung jawab dan berkontribusi dalam melaksanakan 

kampanye go green (eat, plant, contribute) 

Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan diatas, peneliti mengambil tiga 

subjek penelitian yang tergabung dalam tim pemasaran Icepot Malang, yaitu: 

1. Mikhe Finishanti (26 Tahun) sebagai HRD sekaligus owner Icepot Malang 

yang menciptakan ide pembuatan Icepot serta kampanye go green (eat, 

plant, contribute) 

2. Hesti Diana Rosia Putri (23 Tahun) sebagai marketing Icepot, merupakan 

orang yang berkontribusi dalam pemasran Icepot 
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3. Nengsih Eni Sunarti (27 Tahun) sebagai Staff Icepot, merupakan orang 

yang bertugas menjual Icepot dan berkontribusi dalam promosi kampanye 

go green (eat, plant, contribute)  

 

E. Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil pengamatan melalui 

media sosial Icepot Malang yaitu Instagram dan mendapatkan data seperti foto, 

brosur, dan stiker promosi kampanye go green (eat, plant, contribute). 

Kemudian peneliti melakukan pengamatan langsung datang ke mini café 

Icepot Malang serta wawancara kepada owner Icepot, marketing, dan staff 

Icepot. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak 

langsung. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah struktur organisasi 

Icepot Malang, dan isi dari media sosial milik Icepot Malang yang memuat isi 

kampanye go green tersebut. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

untuk mendapatkan keterangan lisan maupun bercakap-cakap dan berhadap 

muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti 

(Mardalis, 2014:64). Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik 
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wawancara terstruktur yang artinya peneliti terlebih dahulu membuat daftar 

pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek, kemudian merekam hasil 

wawancara menggunakan alat perekam handphone. Namun apabila data yang 

didapat dirasa kurang memuaskan maka peneliti dapat menambah sendiri 

daftar pertanyaan yang akan diajukan atau bisa disebut dengan wawancara 

tidak terstruktur. 

2. Observasi, adalah kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator, 

suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek 

tersebut (Kriyantono, 2006:110). Disini peneliti terlebih dahulu mengetahui 

dan kemudian mengamati Icepot melalui media sosial Instagram, dan 

kemudian datang langsung ke mini café Icepot Malang di Matos (Malang 

Town Square) sebagai pembeli, dan mengamati proses penjualan, 

penyampaian pesan kampanye kepada konsumen hingga rasa ice cream yang 

disajikan. 

3. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

mendapatkan data seperti foto, brosur dan stiker di instagram Icepot Malang. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan 

Huberman (1984). Miles dan Huberman  mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kuallitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh (Sugiyono, 

2012:246).Peneliti memilih menggunakan teknik analisis model Miles dan 
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Huberman karena apabila pertanyaan yang diajukan pada saat melakukan 

wawancara terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan sampai tuntas dan sampai mendapatkan jawaban yang kredibel. 

Gambar 3.1 :Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Hubermen 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar 

Penelitian Ilmiah, Muslimin Machmud, hal: 84 

Seperti yang telah dijelaskan penelitian ini menggunakan teknik Miles dan 

Huberman yang memiliki empat komponen dasar, yaitu : 

1. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dicatat dalam 

catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif catatan 

tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami sendiri oleh 

peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran terhadap fenomena yang 

dialami. Yang kedua adalah catatan reflektif adalah catatan yang berisi 

kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang 

dijumpai. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Koleksi Data 

Penyajian Data 

Kesimpulan 

Reduksi Data 
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Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan dilapangan. Dalam proses reduksi ini, peneliti harus 

berpacu pada tujuan utama penelitian kualitatif agar tidak lepas dari fokus 

penelitian (Sugiyono, 2012:247). 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: 

uraian singkat, tulisan atau kata-kata, bagan, hubungan antar kategori, 

gambar, grafik, kurva, diagram, ataupun tabel. Tujuannya adalah untuk 

menggabungkan keadaan yang terjadi (Sugiyono, 2012:249). 

4. Penarikan  Kesimpulan 

Langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, seperti halnya reduksi 

data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil 

kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar  lengkap maka diambil 

kesimpulan akhir. 

H. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, maka data perlu di uji keabsahannya untuk 

mengukur kepercayaan, mengecek keabsahan dan ketetapan data dari hasil 

yang diperoleh (Satori, 2009:170). Untuk menentukan dan menetapkan 

keabsahan data maka diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan 

yang sering sekali digunakan yaitu teknik trianggulasi. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan trianggulasi sumber. 

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui 
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berbagai metode dan sumber perolehan data (Muslimin, 2016:71). Data yang 

diperoleh dapat melalui wawancara,internet, publikasi, dokumen sejarah, 

catatan resmi, tulisan pribadi dan gambar atau foto.Dalam penelitian ini, 

peneliti mengecek data sekunder kemudian mealakukan pengecekan dengan 

wawancara dan dilengkapi dengan dokumentasi sehingga data lebih akurat. 

Bila dengan teknik ini data yang didapat berbeda, maka peneliti melakukan 

diskusi kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana 

yang benar atau mungkin semua benar karena sudut pandangnya yang berbeda. 




