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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan peneliti dalam penelitian ini 

yang merupakan suatu pendekatan untuk menganalisa dan mendeskripsikan suatu 

peristiwa atau fenomena maupun sikap dan aktivitas sosial didalam pemikiran 

seseorang baik melalui cara individual maupun kelompok yang kemudian 

menemukan sebuah kebenaran didalam hasil penelitian yang lebih banyak 

mendapatkan dukungan dengan kepercayaan melalui konfirmasi terkait dengan 

pihak yang telah diteliti (Machmud, 2016).  

 Dengan pendekatan metode deskriptif kualitatif penliti akan memberi 

gambaran mengenai strategi brand positioning yang dilakukan oleh kafe Equal 

dan Batugaja untuk bersaing di tengah – tengah pasar masal coffee shop  di ota 

malang. Dalam penlitian ini metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, 

pengamatan dan pemanfaatan dokumentasi.  

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

3.2.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif, 

dimana tipe ini memiliki tujuan agar dapat mengelompokkan suatu kegiatan sosial 

atau fenomena dengan melakukan pendeskripsian terlebih dahulu menggunakan 

sejumlah variable yang berhubungan dalam unit dan masalah yang akan diteliti 

baik secara faktual maupun sistematis (Kriyantono, 2008). 
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3.2.2 Dasar Penelitian 

Dasar penelitian yang dignakan dalam penelitian ini adalah naturalistic. 

Pendekatan naturalistic adalah pendekatan penelitian yang menjawab 

permasalahan, memerlukan suatu pemahaman yang sangat mendalam mengenai 

objek yang diteliti agar dapat mengasilkan kesimpulan-kesimpulan dalam kontek 

waktu dan situasi yang bersankutan (Machmud, 2016). Dimana penelitian 

naturalistic ini adalah penelitan alamiah, sehingga peneliti melihat fakta sesuai 

dengan peristiwa ataupun kejadian di lapangan tanpa adanya unsur penafsiran atau 

penarikan kesimpulan dari peneilit.  

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Peneliti akan melakukan penelitian dengan jangka waktu mulai dari 11 

Maret - 21 Maret 2019. Lokasi penelitian dilakukan di Kafe Equal yang bertempat 

di Jl. Raya Dermo no.169 malang, dan Kafe Batugaja di Jl. Mawar no.36 Malang. 

Informasi serta data – data yang akan peneliti kumpulkan sebagai bahan penelitian 

akan dilakukan peneliti pada kedua tempat tersebut. 

3.4  Subjek Penelitian  

Dalam penentuan subyek penelitian, peneliti menggunakan metode 

purposive sampling dengan cara pertimbangan tertentu (Sugiyono 2007: 96). 

Alasan peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling  karena peneliti telah 

menetapkan subjek, yaitu pemilik dan marketing kafe Equal dan Kafe Batugaja 

yang telah ditentukan kriterianya 
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Dalam Penelitian ini subjek – subjek penelitian dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan data penelitian dengan kriteria tertentu pada subjek, sehingga peneliti 

mendapatkan keberagaman informasi. Apabila informasi yang telah di dapatkan 

sudah memenuhi dan mencukupi dari apa yang dibutuhkan peneliti, dengan 

demikian pengumpulan data penelitian ini akan di hentikan. Kriteria – kriteria dari 

subjek penelitian antara lain : 

a. Seseorang yang menempati posisi penting (owner dan marketing 

manager) di dalam organisasi kafe 

b. Mengetahui strategi pemasaran kafe tersebut 

c. Mau memberikan informasi mengenai aktifitas strategi marketing 

kafe 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam teknik pengumpulan data peneliti harus dapat memperoleh data 

yang relevan, mendalam serta akurat untuk dapat memecahkan dan menjawab 

permasalahan yang akan dibahas nantinya. Peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yakni berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam 

penelitian ini, wawancara yang dilakukan merupakan yang terstruktur yang 

terlebih dahulu telah disiapkan peneliti dengan sifat pertanyaan berurutan dan 

terfokus pada permasalahan. Adapun subjek dapat menjawab pertanyaan yang 

telah diajukan peneliti sesuai fokus penelitian maupun jawaban lain yang masih 

memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Kriyantono, 2006).  

 Kemudian observasi pada penelitian ini dilakukan kepada situasi yang 

diinginkan peneliti agar mudah dipahami. Observasi tersebut merupakan sebuah 

proses pengamatan dimana hal itu tidak ikutserta dalam kehidupan seseorang yang 
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akan diobservasi dan terpisah dalam kedudukannya sebagai pengamat (Margono, 

2005). 

 Adapun dokumentasi yang merupakan suatu kegiatan dalam melakukan 

analisa dan mengumpulksn satu atau beberapa dokumen baik dalam bentuk foto, 

audio serta tulisan yang memiliki hubungan pada penelitian (Hamidi, 2004). 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, 

Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: 

kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan menarik 

simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). Kondensasi data 

merujuk pada proses pemilihan (selecting), pengerucutan (focusing), 

penyederhanaan (simplifiying), peringkasan (abstracting), dan transformasi data 

(transforming). Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, 

Huberman dan Salda (2014) akan diterapkan sebagaimana berikut (Miles, 

Huberman dan Saldana, 2014: 14): 

Gambar 3.6 Model Miles dan Huberman 

 

 

Sumber: Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta.  



 

26 

 

3.6.1 Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yakni dengan observasi 

terlebih dahulu, kemudian melakukan wawancara disertai dokumentasi. Setelah 

semua proses tersebut dilakukan, kemudian data yang diperoleh dari subjek 

penelitian dikumpulkan dan disatukan menjadi satuan pokok yang berkaitan 

dengan strategi Brand Positioning di Kafe Equal dan Batugaja. 

3.6.2 Kondensasi  Data 

 Kondensasi data yang akan dilakukan peneliti yaitu dengan cara 

penyederhanaan data, adalah proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah catatan lapang, transkrip 

wawancara, dokumen, dan materi lainya. Kondensasi data berarti mengubahdata 

yang sebelumnya menguap menjadi lebih padat. 

3.6.3 Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan peneliti setelah reduksi data dari data – data yang 

dikumpulkan sebagai bahan informasi kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan 

serta gambaran melalui tindakan. Penyajian data tersebut dilakukan dengan sangat 

teroganisir serta polanya tersusun dalam hubungan yang dapat dipahami dengan 

mudah. 

3.6.4 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan menarik atau 

mengerucutkan dan verifikasi sebuah data disertai dengan bukti – bukti yang 

relevan ditemukan peneliti agar data yang diperoleh kredibel. Dengan penarikan 

kesimpulan tersebut data yang diperoleh dapat menjawab rumusan masalah yang 
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diangkat dalam penelitian. Selain itu peneliti juga harus mempertajam dan 

melanjutkan dengan mencari data baru guna menguji keabsahan data. 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data di tunjukan untuk memperoleh tingkat kredible data dari 

hasil penelitian yang di uji kebenaranya dalam fakta yang terjadi dilapangan. 

(Machmud, 2016:68)  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis triangulasi. Dimana data 

yang d peroleh dari teknik ini dapat berupa wawancara, observasi, maupun 

dokumentasi. Teknik ini merupakan penggabungan data dari beberapa teknik yang 

digunakan serta sumber yang ada. Data kemudian dikumpulkan untuk di uji serta 

di cek kredibilitasnya dengan teknik pengumpulan data dan sumber data 

(Sugiyono, 2014:241) 

Sedangkan triangulasi sumber data merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk menggali informasi dari sumber perolehan data melalui cara 

wawancara, obervasi dan dokumentasi sehingga menghasilkan bukti maupun data 

yang berbeda. Masing-masing cara tersebut akan menghasilkan cara pandang 

yang berbeda mengenai fenomena yang akn dieliti (Machmud, 2016:71)  

Oleh karena dalam penelitian ini, peneiti lebih memilih teknik triangulasi 

sumber. Mengapa peneliti memilih teknik analisis ini, karena data yang diperoleh 

saat penelitian dapat di bandingkan dengan hasil pengamatan dan wawancara. Hal 

ini untuk mencocokan data yang kita peroleh dengan apa yang dikatakan oleh 

sumber. Sehingga bila peneliti menemukan data yang berbeda ketika 

menggunakan teknik ini, maka peneliti melakukan diskusi kepada sumber data 

yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang benar atau mungkin semua 
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data bisa benar jika di ambil dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga dapat di 

simpulkan bahwa teknik triangulasi sumber meruakan teknik yang digunakan 

untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama.  

 


