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BAB III 

METODE PENELITIAN 

   

3.1  Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan penelitan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian 

yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

sikap, pemikiran, perorangan maupun kelompok, aktivitas sosial. Penelitian ini 

mnghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh menggunakan 

statistik. Penelitian ini juga dapat menunjukkan pada penelitian tentang 

kehidupan masyarakat, fungsional, organisasi, pergerakan sosial, sejarah, 

tingkah laku, ataupun kekerabatan (Machmud, 2016:52) 

  Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan 

content creator yang dilakukan oleh Paradista Coffee dalam membangun 

customer engagement melalui media sosial. Penelitian kualitatif merupakan 

jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, dimana peneliti sebaga instrument kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil 

dari penelitianan kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi 

(Sugiyono, 2010:14).  
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3.2  Tipe Penelitian 

  Tipe dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimana peneliti tidak 

bermaksud melakukan generalisasi dan biasanya hanya terdiri dari satu variable 

atau peristiwa. Sehingga memungkinkan peneliti melakukan penelitian secara 

mendetail.  Jenis riset deskriptif  bertujuan membuat deskripsi secara 

sistematis, faktual, akurat terkait fakta-fakta dan sifat-sifat populasi objek 

tertentu (Machmud,2016:136). 

 

3.3  Subjek Penelitian 

  Subjek penelitian merupakan orang yag terlibat secara langsung 

dengan penelitian. Untuk menentukan subyek penelitian, peneliti menggunakan 

teknik purposive sampling. Teknik ini mencakup beberapa orang yang akan 

diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

Adapun keriteria untuk unit analisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

:  

1. Subjek merupakan Owner di Paradista Coffee.  

2. Subyek menjabat sebagai kepala Marketing di Paradista Coffee. 

3. Subjek menjabat sebagai conten creator di Paradista Coffee.  

4. Mempunyai tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan pengelolaan 

media sosial akun instagram @paradistacoffee 

5. Mempunyai tanggung jawab terhadap konten yang dimuat dalam media 

sosial akun instagram @paradistacoffee 
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3.4  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada  04 Agustus 2019 sampai dengan 

18 Agustus 2019  guna untuk mengumpulkan data yang diperlukan hingga 

data tersebut cukup untuk di olah sebagai bahan laporan dalam penelitian. 

Tempat pelaksanaan penelitian beralamat  Ruko D’Wiga Regency B.1 

No.12 Jl.Manunggal, Mojolangu, Kec.Lowokaru, Malang. 

 

3.5  Sumber Data 

Dalam penelitian, selain menggunakan metode yang tepat juga 

diperlukan kemampuan dalam memilih metode pengumpulan data yang 

relevan. Data merupakan faktor yang penting dalam penelitian. Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh melalui pengukuran langsung oleh peneliti yang 

bukan berasal dari data yang telah ada. Jenis data primer ini langsung 

didapat dari informan atau subjek penelitian dengan cara tertentu dari 

para pihak yang karena kedudukan atau kemampuannya dianggap dapat 

memperesentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian. Sumber 

data primer didapatkan dari content creator Paradista Coffee melalui 

hasil wawancara dan observasi yang akan dijelaskan dalam bentuk 

tulisan dan disimpulkan dengan hasil penelitian.  
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang 

berbentuk fisik dan didapatkan pada saat proses penelitian. Data ini 

berupa buku, dokumetasi, internet, jurnal, dan media cetak. Kemudian 

data ini akan digunakan untuk memperkuat dan memberikan gambaran 

secara objektif dalam melengkapi informasi pada wawancara.  

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti adalah 

observasi wawancara, dan dokumentasi agar peneliti mendapatkan hasil 

yang mendalam dari penelitian yang dilakukan. 

1. Observasi 

 Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara observasi 

atau mengamati bagaimana  penerapan content creator pada produk 

kuliner yang dilakukan oleh Paradista Coffee dalam membangun 

customer engagement. Adapun pada metode ini peneliti menggunakan 

observasi non partisipan dimana peneliti tidak terlibat secara langsung 

dan hanya mengamati hal yang akan diteliti.  

2. Wawancara 

Tujuan utama dari wawancara adalah untuk memungkinkan 

informan menggambarkan sepenuhnya pengalaman mereka dari 

fenomena yang diteliti. Wawancara dalam hal ini dilakukan secara 

langsung (tatap muka) dengan informan penelitian guna memperoleh 
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data awal dari penelitian. Wawancara dengan teknik tatap muka 

dianggap lebih efektif untuk peneliti dalam menggali data dan dapat 

mengajukan pertanyaan secara sistematis yang sudah disiapkan. 

Adapun alat-alat yang digunakan peneliti dalam wawancara ini yaitu 

instrument penelitian, buku catatan dan recording atau handphone 

untuk merekam. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Ia menyebutkan bahwa 

sebagian besar data-data dokumentasi yang tersedia berupa surat-surat, 

catatan harian, cenderamata, laporan, dan sebagainya yang bersifat tak 

terbatas pada ruang dan waktu. Data-data yang berhasil 

didokumentasikan akan digunakan oleh peneliti sebagai dasar 

argumentasi pendukung terhadap data hasil obesrvasi dan wawancara 

yang telah ditemukan sebelumnya.  
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3.7  Teknik Analisa Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. 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 oada kata reduksi (versi lama) diganti 

dengan Kondensasi (versi baru), sebagai komponen analisanya: 

Pengumpulan data, Kondensasi data, Penyajian data, Verifikasi dan 

penarikan kesimpulan.  Berikut 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 

Pengumpulan  
Data 

Kondensasi 
data 

Penyajian 
Data 

Penarikan Kesimpulan/ 
Verifikasi 
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seperti wawancara, dokumentasi, dan dengan menggunakan alat 

bantu berupa kamera atau video tape.  

2. Kondensasi Data (Condensasition Data) 

Kondensasi Data (Condensasition Data) adalah data yang merujuk 

pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau 

mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari 

catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip, wawancara, 

dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. (Miles, 

Huberman dan Saidana, 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 kesimpuln, yang dimaknai sebagai penarikan art data 

yang telah ditampilkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam 
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proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan 

tema yang sama, pegelompokan, dan pencarian kasus-kasus 

negative. 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 laiinya.  

 

3.8  Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini untuk uji keabsahan data peneliti 

menggunakan teknik triangulasi sumber. Menurut  Sugiyono  (2016:71)  

triangulasi sumber data digunakan untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan recheck data setelah diperoleh melalui beberapa sumber 

yang telah ditetapkan. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian 

dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh 

dari berbagai sumber tersebut. Disini peneliti akan membandingkan data 

hasil wawancara dengan subjek yang telah disebutkan sebelumnya dengan 

hasil data pengamatan pada media sosial akun instagram @paradistacoffee 

dan juga beberapa dokumentasi dari berkas resmi yang dimiliki oleh 

Paradista Coffee..  

 

 

 

 


