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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Terdapat dua bentuk pendekatan penelitian yang sering digunakan pada umumnya yaitu, 

pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut John W. Creswell adalah sebuah sarana untuk 

mengeksplorasi dan memahami suatu makna yang berkaitan dengan masalah sosial (Creswell, 

2009). Menurut Strauss dan Corbin (1997) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis 

penelitian yang menghasilkan penelitian yang dilakukan dengan tanpa adanya prosedur 

pengukuran. Penelitian kualitatif lebih kepada aspek pemahaman terhadap suatu permasalahan, 

penelitian ini bersifat deskripsi dan cenderung menggunakan analisis. Tujuan utama dari penelitian 

kualitatif adalah untuk memahami suatu permasalahan dengan memberi penjelasan mengenai 

fenomena atau permasalahan tersebut dalam suatu bentuk kalimat yang bungkus dengan rapih 

hingga pada akhirnya akan mendapatkan sebuah pemikiran baru (Sujarweni, 2018).  

Beberapa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah sebagai berikut : (a) cenderung 

mengumpulkan data di lapangan yang memiliki hubungan dengan topik yang sedang diteliti; (b) 

mengumpulkan data melalui berbagai dokumen yang memiliki hubungan dengan permasalahan 

yang sedang diteliti, pengamatan, serta melalui wawancara. Penelitian kualitatif tidak bergantung 

pada sebuah data tunggal; (c) penelitian kualitatif menggunakan teori sebagai alat untuk 

membedah penelitian yang sedang dilakukan; (d) para peneliti kualitatif membuat interpretasi dari 

apa yang dilihat, dengar dan pahami yang kemudian akan dikembangkan menjadi sebuah 

gambaran yang kompleks mengenai masalah yang diteliti (Creswell, 2009). 

 

3.2  Unit Amatan dan Unit Analisis 

John Ihalauw menjelaskan unit amatan adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk 

memperoleh data guna untuk menjelaskan satuan analisis, sumber tersebut bisa berupa individu, 

dokumen atau tempat penelitian (Ihalauw 2003: 179). Maka dari itu, unit amatan adalah satuan 

yang di deskripsikan oleh data yang di analisis saat kita sedang mengumpulkan data. Unit amatan 
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dalam penelitian ini adalah diplomasi kopi, yang akan diamati melalui buku, jurnal, artikel-artikel 

dan segala macam bentuk literatur yang berkaitan, hasil wawancara dengan pihak Kedutaan Besar 

Republik Indonesia Wellington, Selandia Baru yang menguasai topik diplomasi kopi, metode yang 

dilakukan dalam diplomasi kopi, serta aktor-aktor yang melakukan diplomasi kopi dalam rangka 

meningkatkan perdagangan kopi Indonesia dan Selandia Baru.  

Sedangkan, unit analisis menurut Abell (Ihalauw 2003: 174) merupakan hakekat dari 

populasi yang tentangnya hasil penelitian diberlakukan. Unit analisis juga bisa diartikan sebagai 

bantuan untuk penulis menghimpun atau menyatukan informasi dan menarik kesimpulan. Maka 

dari itu, unit analisis adalah entitas utama yang dianalisa dalam sebuah kajian yang kemudian akan 

membantu penulis dalam penarikan kesimpulan. Bisa merupakan apa dan siapa yang dikaji bisa 

berbentuk grup, organisasi maupun keadaan sosial. Oleh karena itu, unit analisis dalam penelitian 

ini adalah potensi diplomasi kopi Indonesia terhadap peningkatan perdagangan kopi antara 

Indonesia dan Selandia Baru pada tahun 2017-2019. 

 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah metode dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan data dengan tepat sehingga hasil penelitian pun dapat 

dipertanggung jawabkan dalam bentuk tulisan, kalimat, dan ide dalam menemukan proses hingga 

mendapatkan hasil akhir penelitian. Terdapat empat tipe dasar dalam penelitian kualitatif yaitu, 

observasi, wawancara, dokumen, dan bahan-bahan audio visual (gambar dan video). Observasi 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk 

menyajikan gambaran suatu kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Wawancara 

merupakan proses pengumpulan informasi dengan menggunakan metode tanya jawab baik secara 

langsung (luring) maupun secara online atau melalui media telekomunikasi. Melalui dokumen 

adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dalam bahan yang berbentuk dokumen, 

seperti surat, jurnal, hasil rapat, dokumen pemerintah atau swasta, dan lain-lain.  

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara dengan narasumber yang 

berhubungan dengan penelitian ini, observasi, serta pengumpulan data melalui dokumen. Teknik 

pengumpulan data yang akan dilakukan adalah menggunakan data yang berasal dari buku-buku, 
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jurnal, laporan dan artikel-artikel yang terdapat di internet yang terpercaya. Untuk pengumpulan 

data melalui wawancara penulis akan melakukan wawancara dengan Duta Besar Indonesia untuk 

Selandia Baru, Samoa dan Kerajaan Tonga, staf KBRI Wellington yang menguasai topik yang 

diteliti oleh penulis dan juga pengurus Asosiasi Kopi Indonesia di Selandia Baru. Kemudian, 

penulis akan membuat ringkasan dari ide yang didapat dari keseluruhan informasi tersebut 

kemudian menganalisanya sesuai dengan topik penelitian. 

3.3.2  Jenis Data 

  Sebuah penelitian umumnya memiliki dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data 

primer/utama adalah data yang diperoleh secara langsung dari hal/objek yang sedang diteliti 

(biasanya berupa wawancara), sedangkan data sekunder/kedua adalah data yang diperoleh dari 

institusi tertentu (biasanya berupa literatur).  

 Dalam penelitian ini, penulis mengupayakan untuk mendapatkan data primer dari sumber 

wawancara dengan ahli dibidang diplomasi, terutama dalam diplomasi kopi. Kemudian penulis 

juga secara pasti akan menggunakan data sekunder dari berita, internet, jurnal-jurnal, buku dan 

penelitian mengenai diplomasi kopi. Berbagai artikel dari internet akan dipilah dan hanya akan 

digunakan jika berasal dari sumber berita yang terpercaya dan situs resmi objek amatan yang 

menerangkan lebih lanjut mengenai diplomasi kopi. 

 

3.4  Teknik Analisis Data 

Analisis data ialah suatu proses yang dilakukan dalam sebuah penelitian menggunakan data 

yang ada, kemudian dipilah mana informasi yang dibutuhkan dan kemudian dapat digunakan 

dalam sebuah penulisan. Terdapat 3 tahapan dalam analisis data, 3 hal utama tersebut yaitu reduksi 

data atau penyederhanaan data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemfokusan pada data kasar yang 

didapat dari lapangan dan perlu disederhanakan, diabstraksi ataupun dirubah. Reduksi 

data dilakukan selama penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi ini berbentuk analisis 

yang menggolongkan dan menyeleksi juga menyusun data sehingga kesimpulan akhir 

dapat diambil. 
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2. Penyajian Data dan Triangulasi Data 

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun dan memungkinan 

untuk menarik kesimpulan. Bentuk penyajiannya dapat berupa bagan, matriks dan 

teks. Triangulasi data adalah teknik untuk melihat keabsahan data sehingga dapat 

memperkuat data yang ada. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Pada tahap ini penulis menguji ulang data yang telah didapat dan pengelompokkan 

data yang telah terbentuk untuk dapat menarik sebuah kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


