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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Menurut Strauss (2003) penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian 

yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur 

statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya. Hasil dari penelitian ini hanya 

mendeskripsikan atau mengkonstruksikan hasil wawancara-wawancara 

mendalam kepada subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran-

gambaran yang jelas mengenai “Pandangan Masyarakat Modern Terhadap 

Coffee shop Sebagai Public Sphere”. 

3.2 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, karena data yang akan 

diperoleh melalui hasil wawancara. Karena tipe deskriptif kualitatif  tepat 

digunakan dalam penelitian yang membutuhkan studi mendalam dan data yang 

di peroleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil dokumentasi, 

analisis dokumen, catatan lapangan, disusun oleh peneliti di lokasi penelitian, 

tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap 

bisa memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai 

sumber data dari penelitian ini tentang Bagaimana Pandangan Masyarakat 

Modern Terhadap Coffee Shop Sebagai Ruang Publik (Public Sphere). Dalam 

penelitian ini penentuan subjek penelitian ambil dengan teknik sample, karena 

subjek yang ada jumlahnya terlalu besar dan sample yang diambil hanya 10% 
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dari total populasi konsumen dalam satu hari. Adapun kriteria yang yang telah 

ditentukan oleh peneliti yaitu : 

1. Konsumen yang berusia antara 20 sampai 30 tahun. 

2. Konsumen yang berada di Barista coffee 1 lebih dari 3 jam. 

3. Konsumen yang sering datang ke Barista coffee 1. 

4. Konsumen yang memilih Barista coffee 1 sebagai tempat untuk 

bersantai. 

Peneliti menentukan kriteria-kriteria diatas berdasarkan ciri-ciri dari 

masyarakat modern yang akan dijadikan subjek penelitian, guna mendapatkan 

informasi dari masyarakat modern untuk dijadikan sebagai data primer dari 

penelitian ini. 

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan, 

beserta jalan dan kotanya. Lokasi penelitian tersebut yang diharapkan dapat 

memberikan informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitinnya. Adapun 

lokasi penelitian tentang pandangan masyarakat modern terhadap coffee shop, 

penelitian ini dilakukan di Barista Coffee 1 1 yang beralamat Jl. Halim Perdana 

Kusuma No.40, Burneh, Bangkalan, Jawa Timur. 

b. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian yang dimulai dari tahap  observasi, proses pengumpulan 

data, penyuntingan data, dan pelaporan data yang dilakukan dari tanggal 20 

Juni 2019 sampai dengan 28 Juni 2019 

3.5 Sumber Data 



31 

 

 

 

Sumber data dari penelitian kualitatif berupa kalimat, kata-kata, narasi 

seperti pertanyaan dan pernyataan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

dua sumber data yaitu: 

1. Data sekunder 

Untuk data sekunder, peneliti menggunakan data-data yang 

mendukung saat berada di lokasi penelitian yaitu hasil dokumentasi 

dan media sosial instagram Barista Coffee 1 saat melakukan penelitian 

di Barista Coffee 1. Data tersebut digunakan sebagai data pendukung 

dari data primer. 

2. Data primer 

Sedangkan untuk data primer, peneliti disini menggunakan data 

hasil wawancara yang bersumber dari subjek. Selain itu peneliti juga 

melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian.  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi pada penelitian ini peniliti 

menggunakan beberapa teknik anatara lain : 

1. Wawancara mendalam 

Wawancara mendalam ini melakukan percakapan secara 

langsung dan bertatap muka langsung dengan subjek. Dengan 

wawancara mendalam ini akan memperoleh data primer yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini dan memberikan gambaran yang jelas 

guna mempermudah dan menganalisis  data selanjutnya. Wawancara 

mendalam akan dilakukan dengan pedoman wawancara. Hal ini 

dilakukan agar percakapan tidak keluar dari konteks penelitian. 
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2. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan guna memperkuat data penelitian. Data 

dokumentasi diperoleh saat peneliti melakukan observasi dan 

wawancara dengan subjek dengan bantuan alat perekam. 

3. Observasi  

Observasi merupakan suatu “proses pengamatan langsung tanpa 

ikut dalam kehidupan orang yang di observasi dan secara terpisah 

berkedudukan sebagai pengamat” (Margono, 2005 : 161-162). Disini 

peneliti akan menempatkan diri di setiap sudut situasi yang diinginkan, 

guna mencari informasi dari segala sesuatu yang terjadi di lokasi 

penelitian. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan 

dilakukan secara terus menerus sampai datany jenuh. Dengan pengamatan 

terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. (Sugiyono, 

2014:243). 

Analisi data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat penelitian ini 

mulai mengumpulkan data, dengan cara memilih data mana yang penting dan 

tidak. Ukuran penting tidaknya sebuah data yang diperoleh mengacu pada 

kontribusi data tersebut paa upaya menjawab fokus penelitian. Di dalam 

penelitian lapangan (field research) dapat mungkin terjadi karena saat 

dilapangan peneliti bisa saja memperoleh data yang sangat menarik, dan 

peneliti bisa saja mengubah fokus penelitian. Hal ini dapat dilakukan karena 
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perjalanan penelitian kualitatif bersifat siklus, sehingga fokus yang telah di 

desain sejak awal dapat berubah di tengah jalan karena peneliti menemukan 

data yang sangat menarik dan belum pernah terbayangkan. Melalui data itu 

akan diperoleh informasi yang lebih bermakna. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisi interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Dalam teknik 

analisi data tersebut dapat diungkapkan bahwa data yang muncul berupa kata-

kata bukan rangkaian kata. Dan untuk menganalisa data kualitatif tersebut 

yang harus dilakukan adalah : 

a. Pengumpulan data 

Tahap ini merupakan tahap paling awal yaitu mengumpulkan data-

data mentah dari hasil penelitian yang dapat diperoleh dari sumber data 

seperti wawancara, observasi, dokumentasi serta data-data pendukung 

lainnya. 

b. Reduksi data 

Selanjutnya yang harus dilakukan adalah mereduksi data atau 

merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang palin penting saja. 

c. Penyajian data 

Data-data yang sudak direduksi, kemudian disajikan dalam bentuk 

kalimat naratif yang isinya menjelaskan dengan sejelas-jelasnya agar 

mudah untuk dipahami secara keseluruhan. 

 

 

d. Kesimpulan dan verifikasi 



34 

 

 

 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data setelah data disajikan. 

Peneliti akan menarik kesimpulan dari data yang sudah dikumpulkan, 

dan dicocokkan kembali mulai dari pengumpulan data menjadi 

reduksi dan selanjutnya pada penyajian data. Hal ini diperlukan agar 

dapat disepakati sebagai sebuah laporan. 

3.8 Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji kebenaran data, disini peneliti menggunakan Triangulasi 

Data. Triagulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding data-data itu (Moleong, 2006:300). Tujuan 

triangulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengecek 

kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, 

pada saat penelitian di lapangan. Triangulasi data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan kepercayaan informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi data dengan 

sumber ini anatara lain dilakukan dengan cara membandingkan data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek dan key subjek. Untuk 

pembahasan ini, disini peneliti menggunakan triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah 

diperoleh dari beberapa sumber. Data dari beberapa sumber tersebut keudian 

dideskripsikan dan dikategorikan, mana pandangan yang sama, mana 

pandangan yang berbeda dan mana yang spesifik dari beberapa sumber 

tersebut. Data yang telah dianalisi oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu 
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kesimpulan selanjutnya diminta kesepakatan (member check) dengan beberapa 

sumber data tersebut (Sugiyono 2014:274). 

 


