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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah pihak manajemen dan konsumen cafe 

Miss pink kitty yang terletak di jalan Admodirono II, No. 5, Wonodri, 

Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. 

3.2 Populasi, sampel, dan teknik sampling 

3.2.1 Penentuan populasi dan sampel 

a) Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu 

yang memiliki karakteristik tertentu(Indriantoro, 2009;115). Populasi 

dalam penelitian ini adalah konsumen cafe yang tidak diketahui 

jumlahnya dan pihak manajemen cafe. 

b) Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan obyek 

penelitian(Subiyanto, 2000;89). Sampel dalam penelitian ini adalah 1 

orang manajemen cafe Miss pink kitty dan 10 orang konsumen cafe 

Miss pink kitty Semarang. 

4.2.2 Teknik pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

menggunakan purposive sampling untuk konsumen cafe Miss Pink 

Kitty, sampel dalam penelitian ini harus memenuhi beberapa kriteria 

diantaranya: 
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Konsumen: 

1. Konsumen yang sudah mengunjungi cafe Miss Pink Kitty 

minimal 2 kali 

2. Yang berusia >18 tahun 

 

3.3 Sumber Data 

3.3.1 Data primer 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, dimana sumber  

data yang diperoleh adalah sumber data yang langsung diperoleh 

dari sumber asli. Peneliti secara khusus mengumpulkan data primer 

untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat 

berupa opini dari seseorang atau kelompok, hasil observasi terhadap 

suatu benda, kejadian atau kelompok, dan hasil pengujian. Dalam 

penelitian ini data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 

dengan manajemen cafe Miss Pink Kitty, dan wawancara kepada 

para konsumen cafe Miss Pink Kitty, yaitu hasil pertanyaan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

1. Wawancara 

Untuk memperoleh informasi dari sumbernya dapat dilakukan 

dengan wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk memperoleh data dari pihak manajemen cafe Miss Pink 

Kitty dan konsumen cafe Miss Pink Kitty 

2. Observasi 

Pengamatan yang dilakukan secara langsung pada obyek penelitian 

untuk melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan. Observasi 

dalam penelitia  ini adalah pengamatan yang dilakukan peneliti 

pada cafe Miss Pink Kitty. 

 

3.5 Teknik analisis data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif (manajemen cafe)  dan deskriptif kuantitatif (konsumen cafe 

Miss Pink Kitty). 

Metode analisis deskriptif (Manajemen Cafe) kualitatif dengan cara 

selama proses penelitian seluruh data yang didapat dideskripsikan 

secara menyeluruh. Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam 

Sugiyono (2014) mengungkapkan dalam pengolahaan data kualitatif 

dapat dilakukan dengan empat tahap cara yaitu : 
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1. Transkrip data 

Setelah data terkumpul dalam bentuk rekaman dan catatan 

ringkasan melalui proses wawancara dengan wisatawan, maka data 

tersebut disalin dalam bentuk tulisan narasi untuk mempermudah 

peneliti dalam menganalisis data. 

2. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data sehingga dapat diambil kesimpulan akhir. 

3. Penyajian data 

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan 

kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks 

naratif(berbentuk catatan lapangan), matrix, jaringan, dan bagan. 

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Hasil penelitian yang telah terkumpul dan terangkum harus 

diulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan 

display data, agar kesimpulan yang telah dikaji dapat disepakati 

untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan 

yang benar. 

 

 

 




