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Bab III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang- orang atau perilaku yang 

dapat diamati (Sarwono, 2013). Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-

kata, bukan dalam bentuk angka (Gunawan, 2014). Penelitian kualitatif umumnya 

mengambil sampel lebih kecil, dan pengambilannya cenderung memilih yang 

purposive daripada acak. Sarwono (2013:191) menjelaskan, penelitian kualitatif 

adalah mengenai (1) memahami cara yang mendasari tindakan tertentu, (2) 

menjelaskan latar belakang dan interaksi, (3) eksplorasi dan identifikasi informasi 

baru, (4) memahami situasi yang terbatas dan keinginan untuk mengetahui lebih 

dalam dan mendetil, (5) mendeskripsikan fenomena untuk menciptakan teori baru, 

dan (6) memfokuskan pada interaksi manusia dan proses yang digunakan. 

Penelitian ini akan menggunakan penelitian deskriptif eksploratif dengan 

wawancara mendalam. Bentuk lain data kualitatif penelitian ini berupa rekaman 

suara. 

 

3.2  Subjek dan Objek Penelitian 

Penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik non-

probability sampling, yaitu metode purposive sampling. Metode Purposive 

sampling adalah teknik dalam memilih sampel dengan pertimbangan tertentu, dan 
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di penelitian kualitatif sampel yang akan dipilih harus memiliki kekuasaan dalam 

situasi sosial atau obyek yang akan dipelajari (Sugiyono, 2014:116). Subyek 

penelitian ini adalah informan Artomoro Seafood dan Sari Laut Kapasan yang 

berlangganan seminggu sekali dan wisatawan domestik yang pernah makan di 

Artomoro Seafood atau Sari Laut Kapasan lebih dari dua kali. Berlangganan di 

penelitian ini berarti konsumen yang memilih Artomoro Seafood atau Sari Laut 

Kapasan sebagai pilihan utama untuk menikmati makanan seafood. Juliandi et al. 

(2014:32) dalam hal penelitian kualitatif mengatakan bahwa objek dalam suatu 

penelitian kualitatif adalah siapa yang dijadikan sumber data dari sebuah 

penelitian. Maka dari itu peneliti menentukan sejumlah informan untuk digunakan 

sebagai narasumber dalam penelitian ini. Kriteria informan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kriteria Informan Penelitian 

No         Narasumber  Jumlah        Kriteria 

1 Konsumen Artomoro Seafood  3 orang 

-Sugiyanto 

-Simon 

-Chandra 

 

-Konsumen yang seminggu dua kali 

menikmati seafood di Artomoro 

Seafood. 

-Memilih Artomoro Seafood  sebagai 

pilihan utama untuk menikmati 

makanan seafood.  

-Wisatawan yang berlangganan di 

Artomoro Seafood dan menjadikan 

Artomoro Seafood sebagai tujuan 

kuliner utama. 

2 Konsumen Sari Laut Kapasan  3 orang 

-Eric 

-Cep 

-Indra 

-Konsumen yang seminggu dua kali 

menikmati seafood di Sari Laut 

Kapasan. 

-Memilih Sari Laut Kapasan  sebagai 

pilihan utama untuk menikmati 

makanan seafood. 

-Wisatawan yang menjadikan Sari 

Laut Kapasan sebagai tujuan kuliner 

utama. 
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Tujuan dari penentuan informan ini adalah untuk mendapatkan data yang 

valid serta data yang dapat diperbandingkan. 

 

3.3 Obyek Penelitian 

 Berdasarkan Sugiyono (2013:229), salah satu obyek dari penelitian 

kualitatif adalah interaksi dan situasi itu terjadi. Dalam penelitian ini, obyeknya 

adalah warung Artomoro Seafood dan Sari Laut Kapasan di Surabaya. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Sugiyono (2013: 63) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, 

pengumpulan data dilakukan dengan natural setting (kondisi yang alamiah), 

sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara 

dan observasi. Metode pengumpulan data yang digunakaan adalah menggunakan 

metode wawancara semi-terstruktur dengan beberapa daftar pertanyaan terbuka 

yang telah disiapkan untuk responden. Wawancara dilakukan di tempat sesuai 

dengan janji yang dibuat dengan responden. Durasi waktu wawancara bervariasi 

sesuai dengan kebutuhan data yang ingin digali.  

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

Lapau (2013) menjelaskan bahwa validitas menunjukkan sejauh mana 

tingkat interpretasi dan konsep yang diperoleh antara peneliti dan yang diteliti. 

Dalam pengujian validitas dan reliabilitas data, peneliti menggunakan teknik 

membercheck. Peneliti menggunakan membercheck karena penelitian ini 

memperoleh data dari beberapa sumber yang terkait langsung dengan topik 

penelitian.  
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3.5.1 Membercheck 

Membercheck menurut Sugiyono (2015) adalah proses pengecekan data 

yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh dan sesuai data yang diperoleh dari pemberi data. Bila 

data yang diperoleh disepakati oleh pemberi data, maka data tersebut menjadi 

valid sehingga bisa dipercaya. Pelaksanaan membercheck dapat dilakukan setelah 

satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat temuan bahkan 

kesimpulan. Setelah data disepakati bersama, maka pemberi data diminta untuk 

menandatangani demi data yang lebih otentik. Penelitian ini menggunakan 

metode membercheck untuk memastikan data valid (Lampiran D-1). 

3.6 Analisis Data 

Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif analisis data 

dilakukan secara langsung pada saat dan selesai pengumpulan data dalam periode 

tertentu. Miles dan Huberman (2014) menyatakan bahwa analisis data kualitatif 

disusun sejak merumuskan masalah, menjelaskan masalah, terjun ke lapangan dan 

berlangsung terus sampai tuntas sehingga data yang diperoleh sudah jenuh. 

3.6.1  Reduksi Data 

 Menurut Sugiyono (2015), reduksi data adalah proses merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan data pada hal-hal penting sesuai tujuan 

penelitian. Data yang direduksi kemudian akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya. 
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3.6.2  Penyajian Data 

 Tahap lanjut dari reduksi data adalah penyajian data. Data yang sudah 

disajikan dalam bentuk wawancara dan catatan observasi diberi kode untuk 

mengorganisir data. Setelah data diorganisir, penyajian data dibentuk dalam teks 

yang bersifat naratif. Penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami 

apa yang terjadi dan juga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya 

(Sugiyono, 2012). 

3.6.3 Kesimpulan & Verifikasi  

 Berdasarkan Sugiyono (2013) kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

adalah temuan baru. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti 

membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap 

pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan 

pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal. Temuan tersebut 

dapat berupa gambaran atau deskripsi yang sebelumnya masih belum jelas 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

 


