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BABiIII 

METODEiPENELITIAN  

3.1 PendekataniPenelitian 

Dalam penelitian ini membahas mengenai aktivitas komunikasi interpersonal 

barista dalam mempertahankan pelanggan di Starbucks Transmart Malang. Telah 

banyak sekali fenomena mengenai aktivitas komunikasi interpersonal mengenai 

interaksi yang dibangun oleh barista kepada pelanggan. Maka dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti melakukan riset untuk 

menjelaskan suatu fenomena. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan penelitian yang ditunjukan untuk 

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

pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Machmud,2016:51). Metode 

kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi 

tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Maka penelitian kualitatif memiliki 

dua tujuan utama yaitu menggambarkan dan mengungkapkan (to describe and 

explore), serta menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain). 

Karakteristik dalam penelitian ini adalah meneliti subyek penelitian dalam lingkung 

hidup keseharian. Maka dari itu peneliti kualitatif berusaha sebisa mungkin 

berinteraksi secara dekat dengan subyek untuk mengamati kejadian dengan apa 

adanya.  
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3.2 Tipe dan Dasar Penelitianiiiiii 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif 

merupakan tipe yang memiliki tujuan untuk menjelaskan secara teratur, 

berdasarkan kenyataan dan akurat mengenai fakta, sifat, dan objek tertentu 

(Kriyantono, 2009:67). Penelitian ini dilakukan menggunakan variabel mandiri 

tanpa harus membandingkan dengan variabel yang lain, peneliti akan 

mendiskripsikan atau menggambarkan informasi-informasi dengan apa adanya 

sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Penelitian ini tidak mengadakan 

manipulasi atau pengubahan pada variable-variabel bebas, tetapi menggambarkan 

suatu kondisi yang apa adanya (Machmud,2016:137). 

Dasar penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan dasar penelitian studiokasus. Peneliti menggunakan studi kasus 

karena peneliti ingin mendalami semaksimal mungkin suatu fenomena yang 

dialami oleh individu dan memberi penjelasan yang lengkap dan mendalam 

mengenai fonemana tersebut. Studi Kasus merupakan metode riset yang 

menggunakan berbagai macam smber data yang bertujuan untuk menjelaskan 

beberapa sudut pandang secara teratur mengenai individu, kelompok maupun 

perisitiwa (Kriyantono, 2009:65). Peneliti akan menggunakan  macam-macam 

sumberiidata yang nantinya akan digunakan untuk meneliti, menguraikan serta 

menejelaskan secara detail berbagai macam-macam peristiwa yang dialami 

individu agar tercapai pemahaman yang mendalam mengenai tujuan awal riset.  
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3.3 Waktu dan Tempat Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di Starbucks 

Transmart MX Kota Malang. Alasan peneliti mengambil tempat tersebut lebih 

mudah untuk menemui beberapa subyek yang telah ditentukan berdasarkan kriteria 

dan akan lebih nyaman jika bertemu langsung serta berinteraksi dalam lingkungan 

mereka.  

Waktu penelitian yang akan dilakukan pada bulan April 2019 setelah 

menyelasaikan seminar proposal dan melakukan perbaikan proposal. Dalam waktu 

penelitian tersebut mungkin bisa saja berubah ketika peneliti melakukan penelitian.  

3.4 Subyek Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada Barista yang bekerja di Starbucks Transmart 

MX Malang. Sebelumnya peneliti sudah melakukan pra-survey bertanya kepada 

Store Manager Starbucks Transmart MX Malang. Dari pra-survey tersebut terdapat 

9 Barista yang bekerja di Starbucks Transmart MX Malang. Selanjutnya, peneliti 

memutuskan untuk menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling 

adalah teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-

pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya (Idrus, 2009:96). Teknik ini 

digunakan untuk menyeleksi informasi mengenai aktivitas komunikasi 

interpersonal barista Starbucks Transmart MX Malang dalam mempertahakan 

pelanggan. Adapun kriteria subjek penelitiannya sebagai berikut:  

a. Barista Starbucks Transmart MX Malang yang bekerja selama 6 bulan lebih. 

b. Pelanggan Starbucks Transmart MX Malang yang bersedia di wawancarai. 
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3.5 IiJenisiData  

Pengumpulanosumberodataoyangodigunakan oleh peneliti dengan 

menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data penelitian ini 

bersumber dari dua jenis data, yaitu:  

1. DataIPrimerIII 

Dataoprimer adalaodataoyang peroleh melalui pengukuran langsung oleh 

peneliti yang bukan berasal data-data yang telah ada. Jenis data primer ini 

langsung didapat dari sumbernya langsung. Dengan demikian peneliti 

melakukan wawancara mengenai komunikasi interpersonal barista dalam 

mempertahan pelanggan lengkap terhadap pegawai barista yang bekerja di 

Starbucks Transmart MX Malang dan pelanggan Starbucks Transmart MX 

Malang. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adala jenis data yang tidak langsung didapat oleh peneliti dari 

sumber pertamanya. Dapat juga dikatakan data sekunder didapat dari 

berbagai sumber yang tersusun dalam bentuk dokumen. Dalam penelitian 

ini, observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data, peneliti akan menggunakan beberapa metode 

sebagai berikut:  

a. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dapat setiap saat 

dilakukan menggunakan panca indra yang kita miliki. Menurut 

Kriyantono (2009:108) obesrvasi merupakan pengamatan secara 

langsung tanpa menggunakan media untuk melihat kegiatan yang 

dilakukan suatu objek dengan lebih dekat.Teknik ini digunakan untuk 

mengetahui proses kerja yang dilakukan oleh pegawai Barista di 

Starbucks Transmart MX Malang. Adapun pada metode ini peneliti 

menggunakan observasi non  partisipan dimana peneliti tidak terlibat dan 

hanya sebagai pengamat independen dengan mengamati bagaimana 

perilaku pegaawai barista dalam menggunakan komunikasi interpersonal 

untuk mempertahankan pelanggannya.  

b. Wawancara  

Untuk mendukung data yang diperoleh dari observasi, peneliti 

menggunakan metode wawancara. Menurut Kriyantono (2009:98) 

wawanara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat 

digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. 

Adapun instrumen pengumpulan datanya berupa pedoman wawancara 

tidak terstruktur, dimana peneliti menwawancarai dengan bebas atau 
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terbuka tanpa menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

c. Dokumentasi  

Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai data pendukung, penunjang 

dan pelengkap dari wawancara sehingga menjadikan informasi yang 

peneliti dapatkan lebih lengkap dan mendukung hasil dari proses 

wawancara. Menurut Kriyantono (2006:120) dokumentasi merupakan 

teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode 

pengumpulan data, tujuannya untuk mendapatkan informasi yang 

mendukung analisis dan interpretasi data. Jenis dokumentasi yang 

digunakan untuk penelitian berupa rekaman, video, dan foto.  

3.7 TeknikIAnalisisIData 

Pada penelitian ini teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah model 

Miles and Huberman. Miles and Huberman dalam Machmud (2016:80) 

mengatakan aktivitas dalam data kualitatif akan dilakukan secara terus menerus 

sampai masalah tuntas. Analisis penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman 

dapat diarahkan agar mampu menjawab permasalahan penelitian kualitatif. Hal ini 

didasarkan pada tahapan-tahapan penelitian yang tersusun secara sistematis dan 

runtut, alamiah (tanpa memanipulasi data), logis, actual dan dapat 

dipertanggungjawabkan karena telah melalui tahapan verifikasi data. Jika dicermati 

bagan analisis data model interaktif, dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
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Gambar 1. Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman Sumber: 

Prof. Dr. Sugiyono dalam Machmud (2018:85) 

Gambaran bagan diatas merupakan versi terbaru menurut Miles dan 

Huberman pada prinsipnya hampir sama dengan analisis kualitatif yang terdahulu, 

perbedaannya hanya pada kata reduksi (versi lama) diganti condensasi (versi yang 

baru), sebagai komponen analisisnya; Pengumpulan data, Kondensasi Data, 

Penyajian data, Verifikasi dan penarikan kesimpulan.  

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing proses secara detail: 

1.  Tahap Pengumpulan Data 

Dalam proses analisis data interaktif ini kegiatan yang pertama ialah 

proses pengumpulan data. Dengan data yang berupa kata-kata, fenomena, 

foto, sikap, dan perilaku keseharian yang diperoleh peneliti dari hasil 

observasi dengan menggunakan beberapa teknik seperti wawancara, 

dokumentasi dan dengan menggunakan alat bantu yang berupa kamera 

atau video tape. 

2.  Kondensasi Data (Condensastion Data) 

Kondensasi data (Condensastion Data) adalah data yang merujuk pada 

proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau 

mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-

catatan lapangan secara tertulis, transkip, wawancara, dokumen-dokumen, 

Pengumpulan  

Data 

Penarikan Kesimpulan 

/ Verifikasi  

Kondensasi data 

Penyajian Data 
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dan materi-materi empiris lainnya. (Miles, Huberman dan Saldana, 

2014:31-33)  

3.  Penyajian Data  

Langkah berikutnya setelah proses kondensasi data berlangsung adalah 

penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian 

kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang sudah dirumuskan sejak awal. Artinya apakah peneliti 

meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan 

dengan memperdalam temuan tersebut.  

4.  Verifikasi dan penarikan kesimpulan 

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan 

kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah 

ditampilkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah 

dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, 

pengelompokan, dan pencairan kasus-kasus negatif. Proses verifikasi hasil 

temuan ini berlangsung singkat dan dilakukan oleh peneliti tersendiri, 

yaitu dilakukan secara selintas dengan mengingat hasil-hasil temuan 

terdahulu dan melakukan cek silang (cross check) dengan temuan lainnya.  

3.8 Uji Keabsahan Data  

Untuk mendapatkan kebenaran sebelum melakukan analisis data didalam 

penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Menurut Machmud 

(2016:70) teknik triangulasi data merupakan teknik untuk memeriksa data 

menggunakan sumber yang berbeda dengan tujuan untuk membandingkan data 

tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber merupakan cara untuk menggali kebenaran terhadap infromasi 
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tertentu yang dilakukan menggunakan metode dan sumber data yang beragam. 

Dari-cara yang berbeda tersebut nantinya akan memunculkan hasil yang berbeda 

dan akan memberikan sebuah sudut pandang yang berbeda juga terhadap fenomena 

yang akan diteliti.  


