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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah 

penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, sikap, pemikiran orang secara individual atau kelompok sehingga kebenaran 

asil penelitian lebih banyak didukung melalui kepercayaan berdasarkan konfirmasi 

dengan pihak-pihak yang diteliti (Machmud, 2016:52). Tujuan peneliti menggunakan 

penelitian kualitatif  karena berkaitan dengan tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui 

bagaimana pemanfaatan media sosial pada unggahan Instagram cafe DW coffee 

sebagai sarana promosi di Kota Malang. 

 

3.2 Tipe dan Dasar penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian 

deskriptif kualitatif merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk 

mengklasifikasikan mengenai suatu fenomena atau kegiatan sosial dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit 

yang diteliti secara sistematis dan faktual (Kriyantono, 2006:37). 

2. Dasar penelitian 

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitin ini adalah Naturalistic. 

Pendekatan Naturalistic adalah pendekatan penelitian yang dalam menjawab 

permasalahan, memerlukan suatu pemahaman yang sangat mendalam 
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mengenai objek yang diteliti agar dapat menghasilkan kesimpulan-kesimpulan 

dalam kontek waktu dan situasi yang bersangkutan (Machmud, 2016:52) 

 

3.3 Lokasi dan waktu penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan antara tanggal 18 Febuari 2018 – 20 April 

2018. Lokasi penelitian ini di lakukan di Cafe DW Coffee yang beralamat di Jalan 

Bogor 11, Kota Malang. Tempat ini merupakan tempat dimana peneliti mendapatkan 

informasi, data-data serta subjek penelitian yang memanfaatkan media sosial Istagram 

sebagai media untuk melakukan kegiatan promosi bagi Cafe DW Coffee. 

 

3.4  Subjek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah Divisi Marketing cafe DW Coffee yang 

berperan dalam perencanaan promosi. Divisi Marketing adalah orang yang dipandang 

dapat memberikan informasi kepada peneliti tentang Pemanfaatan Media Sosial 

Instagram Sebagai Sarana Promosi Divisi Marketing di cafe DW Coffee Malang. 

Dalam penentuan subyek penelitian, peneliti menggunakan metode total sampling. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, terdapat empat orang team marketing 

yang menjadi subjek penelitian, dari keempat orang tersebut semuanya ditetapkan 

sebagai subyek penelitian. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu 

penelitian, karena data yang diperoleh diharapkan dapat digunakan untuk menjawab 

dan memecahkan semua permasalahan yang ada, maka dari itu data yang diperoleh 
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harus akurat, relavan, dan mendalam. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti yaitu : 

1. Wawancara 

Wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara semi terstruktur. 

Wawancara semi struktur adalah wawancara yang dilakukan dengan 

mengikuti alur dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya oleh peneliti. Pertanyaan tersebut bersifat runtut dan hanya 

membahas seputar hal yang diteliti saja. Pada wawancara semi terstruktur, 

biasanya pewawancara mempunyai daftar pertanyaan tertulis tapi 

memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan 

permasalahan (Kriyantono, 2006:99). Dengan demikian peneliti dapat 

mengumpulkan data tentang bagaimana pemanfaatan media sosial Instagram 

sebagai sarana promosi divisi marketing Cafe DW Coffee. 

Subyek bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan yang sudah diajukan 

oleh peneliti, namun mereka diperbolehkan memberikan informasi lainnya 

dari luar pertanyaan tetapi tetap dalam fokus. 

2. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan suatu 

fenomena yang dilakukan secara teratur. Peneliti mengamati sendiri, 

kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi di Cafe 

DW Coffee. Mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan 

pengetahuan yang langsung diperoleh dari data (Idrus, 2009: 102). Peneliti 

melakukan observasi dengan meliputi segala hal yang menyangkut 

pengamatan aktivitas atau kondisi serta keadaan yang terjadi di lapangan. 
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3. Dokumentasi 

Melihat dan menganalisa dokumen-dokumen. Baik dokumentasi dalam 

bentuk tertulis, foto ataupun audio yang berkaitan dengan penelitian (Hamidi, 

2004:73-74). 

 

3.6 Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan 

data sekunder. 

3.6.1 Data Primer 

Data primer merupakan fakta atau informasi yang diperoleh langsung oleh 

peneliti dari lokasi penelitian dan divisi marketing Cafe DW Coffee. Data primer 

dalam penelitian ini adalah segala unsur dan elemen-elemen baik itu berupa data, 

fakta serta informasi dari divisi marketing yang memanfaatkan media sosial 

Instagram sebagai sarana promosi. 

3.6.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penunjang ataupun pelengkap dari sebuah 

penelitian ilmiah. Dimana ada penunjang yang berkaitan dengan pembahasan utama 

dalam penelitian ini sifatnya melengkapi dan memperkuat dalam hasil penelitian, 

yaitu berupa literatur ilmiah, dokumentasi pemberitaan baik media cetak ataupun 

elektronik hingga laporan dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan Cafe DW 

Coffee. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisi data kualitatif menurut Bogdan & Biklen, 1982 dalam bukunya 

(Moleong, 2010: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
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mengorganisasikan data, memilah milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.  

Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman 

(Sugiyono, 2012: 246) diantaranya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar. 3.1: Model Miles dan Huberman 

Sumber: Sugiyono.2012. Metode penelitian kuantitatif kualitataif dan R&D. Bandung  

3.7.1 Pengumpulan Data. 

Proses analisi data yang didapatkan oleh peneliti dengan cara observasi, 

wawancara, dan dokumentasi kepada subjek penelitian. Dikumpulkan 

dijadikan satu kesatuan pokok yang berhubungan dengan Bagaimana 

pemanfaatan media social sebagai sarana promosi bagi divisi marketing Cafe 

DW Coffee. 

3.7.2 Reduksi Data 

Proses reduksi data bearti merangkum, memilih data yang pokok, 

memfokuskan kepada hal yang penting, dan mencari tema serta polanya. 

Peneliti menyederhanakan data, pengabstrakan dan transformasi data yang 
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muncul dari catatan tertulis. Dengan demikian peneliti medapatkan data yang 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencari data yang dibutuhkan. 

3.7.3 Penyajian Data 

Setelah mereduksi data, peneliti menyajikan data sehingga data dapat 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan yang mudah untuk dipahami. 

Peneliti juga melakukan penyajian data dari sekumpulan informasi yang 

didapat untuk menarik kesimpulan dan penggambaran secara tindakan. 

3.7.4 Penarikan Kesimpulan 

Kegiatan menyimpulkan, menarik dan melakukan verifikasi data yang 

sudah ditemukan dengan menyertakan bukti bukti yang kuat agar data tersebut 

kredibel. Dengan penarikan kesimpulan tersebut data yang diperoleh dapat 

menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Selain itu 

peneliti juga harus mempertajam dan melanjutkan dengan mencari data baru 

guna menguji keabsahan data. 

 

3.8 Uji Keabsahan Data  

Dalam menguji validitas data, peneliti menggunakan uji kredibilitas data 

dengan triangulasi. Menurut Lexy J. Moloeng dalam bukunya Metode Penelitian 

Kualitatif (2010: 144) pengertian triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil 

wawancara terhadap objek penelitian. Sedangkan Denzin (2010: 147), 

membedakan empat macam triangulasi di antaranya ialah: memanfaatkan sumber, 

metode, penyidik, dan teori. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan 
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triangulasi sumber yang artinya membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi dari sumber yang berbeda.  




