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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan penelitian kualitatif. Sugiyono (2018:15) menyatakan penelitian 

kualitatif adalah suatu metode penelitian berdasarkan filsafat postpositivisme yang 

digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dengan peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, pengumpulan sumber data sebagai sampel dilakukan  dengan 

metode purposive, pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi, sifat 

analisis data adalah induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena 

penekanan pendekatan ini terdapat pada makna dan sifatnya yang induktif 

sehingga dapat digunakan untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang 

karakteristik dan akulturasi budaya pada kuliner pindang yang ada di Provinsi 

Lampung.  

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian historikal. Yusuf (2014: 

346) menyatakan bahwa penelitian dengan metode historikal bertujuan untuk 

merekontruksi kembali secara sistematis, akurat dan objektif kejadian atau 

peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dengan menggunakan pendekatan 

normatif dan interpretatif. Jenis penelitian historikal dipilih karena diperlukan 

adanya penelitian yang kritis terhadap pengumpulan data sisi sejarah dari 
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akulturasi budaya pada kuliner pindang sehingga data yang dikumpulkan adalah 

data yang valid. 

     

3.2 Kehadiran Peneliti 

Sugiyono (2018:307) menjelaskan bahwa peneliti dalam pendekatan 

kualitatif memiliki peran sebagai human instrument yang memiliki fungsi untuk 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan 

membuat kesimpulan atas temuannya. Kehadiran peneliti sebagai instrumen 

penelitian mengacu pada Nasution (dalam Sugiyono, 2018:307) memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1. Peneliti sebagai instrumen dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari 

lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi penelitian. 

2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek 

keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. 

3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen yang 

dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia.  

4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami 

dengan pengetahuan semata, namun perlu sering merasakannya, 

menyelaminya berdasarkan pengetahuan. 

5. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan 

berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan 
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segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, dan 

perbaikan. 

Pada penelitian ini kehadiran peneliti sangat penting untuk mempelajari 

serta memahami secara lebih mendalam terkait data yang dikumpulkan melalui 

informan yang telah ditentukan. Peneliti akan hadir dalam setiap proses penelitian 

diawali dengan menentukan fokus dan topik penelitian, pembuatan kerangka 

penelitian, menentukan sumber data baik primer maupun sekunder, 

mengumpulkan data, uji validasi data, menganalisis data, menafsirkan data 

penelitian, dan membuat kesimpulan penelitian.  

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi berada di 

Indonesia, Provinsi Lampung tepatnya di Kota Bandar Lampung serta merupakan 

rumah makan atau restoran dengan spesialisasi kuliner pindang dan pemiliknya 

adalah orang dari Suku Sumatera Selatan atau Suku Lampung asli, serta telah 

berhasil menjual dan mengenalkan pindang kepada masyarakat.   

 

3.4 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan 

sumber data sekunder (Yusuf, 2014). Sumber data primer diambil dari narasumber 

atau informan (Yusuf, 2014). Narasumber dan informan dalam hal ini adalah 

pemilik atau pendiri pertama dari restoran atau rumah makan pindang dan 

budayawan lokal yang memahami sejarah perkembangan pindang di Provinsi 
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Lampung. Sumber data sekunder didapatkan melalui sumber pustaka berupa buku 

maupun jurnal pendukung yang dapat melengkapi data penelitian sehingga data 

yang didapat akurat dan sesuai dengan realitanya.  

 

3.4.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah para pemilik atau pendiri 

rumah makan pindang di Provinsi Lampung yang berasal dari Sumatera Selatan 

atau Lampung, pengamatan peneliti, dan konsumen untuk masing-masing rumah 

makan yang dituju. 

 

3.4.2 Penjaringan Data 

Pada penelitian ini penjaringan data menggunakan metode purposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2018:300) Purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, seseorang atau sesuatu 

diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu 

tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Kriteria yang 

digunakan dalam menjaring data penelitian ini adalah: 

1. Rumah makan atau restoran pindang ikan yang ada di Provinsi Lampung. 

2. Rumah makan atau restoran yang menjual Pindang Ikan sebagai produk 

utamanya. 

3. Rumah makan atau restoran Pindang Ikan memiliki ciri khas kedaerahan 

asal makanan. 

4. Pemilik berasal dari suku Lampung atau suku dari Sumatera Selatan. 
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3.5   Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik sebagai 

berikut:  

1.        In Depth Interview 

Metode ini adalah pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam 

terhadap subjek penelitian sebagai informan. Estberg (dalam Sugiyono, 2018:317) 

menjelaskan bahwa wawancara adalah “a meeting of two persons to exchange 

information and idea through question and responses, resulting in communication 

and joint a construction of meaning about a particular topic”. Pada penjelasan 

tersebut dalam proses wawancara terjadi pertemuan antara dua orang yang akan 

bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab untuk mendapatkan makna dalam 

topik yang ditentukan. Secara lebih mendalam wawancara akan menggunakan 

jenis wawancara semistruktur. Wawancara semistruktur termasuk dalam kategori 

in-depth interview yang pada pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan 

jenis wawancara terstruktur (Sugiyono, 2018:320). Yusuf (2014:377) menjelaskan 

bahwa wawancara semistruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan 

penyusunan rencana wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan urutan 

dan format yang baku.  

Mengacu pada pengertian di atas maka pengambilan data dilakukan 

melalui wawancara ke subjek penelitian dengan memberikan kebebasan subjek 

untuk berbagi informasi dalam ruang lingkup pedoman pertanyaan wawancara 

yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Subjek yang akan diwawancarai 

adalah para pemilik atau pendiri rumah makan atau restoran pindang dan 
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konsumen rumah makan pindang untuk mempelajari pindang secara lebih valid 

dan mendalam. Tujuan digunakannya metode ini untuk menemukan data dan 

masalah secara lebih terbuka (Sugiyono, 2018:320).       

2. Dokumen 

Yusuf (2014:391) menyatakan bahwa pengumpulan data dengan teknik 

dokumen adalah catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. 

Menurut Sugiyono (2018:329) terdapat tiga bentuk dokumen yaitu tulisan, 

gambar, atau karya monumental. Contoh bentuk dokumen tulisan yaitu biografi, 

cerita, sejarah hidup, catatan harian, kebijakan, dan peraturan (Sugiyono, 

2018:329). Dokumen berbentuk gambar antara lain sketsa, foto dan gambar hidup, 

sedangkan contoh dari dokumen yang berbentuk karya adalah karya seni, patung, 

dan film (Sugiyono, 2018:329). Teknik pengumpulan data dokumen akan 

digunakan untuk mempelajari literatur tentang pindang sebagai salah satu sumber 

untuk memperdalam dan memperkuat data yang didapatkan melalui teknik 

pengumpulan lain.        

 

3.6   Analisis Data 

Bogdan (dalam Sugiyono, 2018:334) menjelaskan bahwa:  

Data analysis is the process of sistematically searching and arranging the 
interview transcript, field notes, and other materials that you accumulate 
to increase your own understanding of the to enable you present what you 
have discovered to others. Analisis data adalah proses mencari dan 
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 
pencatatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 
dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. 
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Sugiyono (2018:335) menyatakan bahwa Analisis data kualitatif adalah 

analisis yang bersifat induktif, yaitu analisis yang mengacu pada data yang 

diperoleh, kemudian dikembangkan pada pola hubungan tertentu atau menjadi 

sebuah hipotesis. Mengacu pada hipotesis awal yang telah dirumuskan, 

selanjutnya dicarikan data lagi berulang-ulang agar dapat disimpulkan apakah 

hipotesis yang telah dirumuskan diterima atau ditolak (Sugiyono, 2018:335). 

Hipotesis yang diterima dengan analisis dari data yang dikumpulkan berulang-

ulang dengan teknik triangulasi akan berkembang menjadi teori (Sugiyono, 

2018:335). Nasution (dalam Sugiyono, 2018:336) menjelaskan bahwa analisis 

data pada pendekatan kualitatif dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan 

masalah, sebelum melakukan penelitian di lapangan, dan terus dilangsungkan 

sampai penulisan hasil penelitian. Analisis yang digunakan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.       Analisis Sebelum di Lapangan 

Pada penelitian kualitatif analisis data telah dilakukan sebelum peneliti 

melakukan penelitian di lapangan (Sugiyono, 2018:336). Analisis sebelum di 

lapangan dilakukan untuk menganalisis data dari hasil studi pendahuluan atau data 

sekunder sebagai dasar untuk menentukan fokus penelitian yang sifatnya 

sementara (Sugiyono, 2018:336). Analisis ini akan digunakan untuk menganalisis 

data awal dari penelitian ini berupa sumber-sumber dari laman 

BANGLITBANGNOVDA Sumatera Selatan, literatur terkait pindang, video 

tentang kuliner pindang, dan media cetak yang memuat artikel tentang pindang 
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dan akan membuat kesimpulan sementara yang nantinya akan digunakan sebagai 

dasar sementara penelitian selanjutnya. 

2.        Analisis Selama di Lapangan 

 Model yang digunakan pada analisis selama di lapangan adalah metode 

analisis selama di lapangan model Miles dan Huberman. Pada pendekatan 

kualitatif analisis data berlangsung terus-menerus dan dilakukan secara interaktif 

hingga benar-benar tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2018:337). 

Kegiatan analisis selama di lapangan dengan model Miles dan Huberman antara 

lain: 

a. Data Reduction 

Sugiyono (2018:338) menjelaskan bahwa kegiatan mereduksi data 

merupakan kegiatan untuk merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus 

pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang 

tidak perlu. Hasil dari analisis ini memberikan gambaran yang jelas, 

sehingga akan mempermudah untuk mengumpulkan data selanjutnya dan 

mencari data kembali jika diperlukan (Sugiyono, 2018:338). Data yang 

didapat dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara, maupun 

dokumen dari subjek di lapangan akan dipersempit dengan 

merumuskannya dalam kategori dan pola antara hasil dari perumusan 

kategori dan pola sebagai acuan data akan mempermudah peneliti dalam 

melakukan penelitian selanjutnya karena telah memiliki fokus yang lebih 

sempit. Melalui reduksi data maka setiap data yang melenceng dari topik 

pindang dan akulturasi akan dieliminasi agar fokus penelitian tetap pada 
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topik sehingga dapat merumuskan kesimpulan sementara untuk masuk 

tahap selanjutnya. 

b. Data Display 

Tahapan selanjutnya setelah melaksanakan reduksi adalah penyajian data. 

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018:341) menyatakan “the most 

frequent form of display data for qualitative research data in the past has 

been narative text”, yang paling sering digunakan dalam penyajian data 

kualitatif adalah teks naratif. Bentuk penyajian data kualitatif adalah 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart (Sugiyono, 

2018:341). Bila hipotesis yang dirumuskan didukung oleh data yang 

dikumpulkan di lapangan maka hipotesis tersebut dianggap terbukti dan 

akan dikembangkan menjadi teori grounded. Sugiyono (2018:342) 

menjelaksan bahwa teori grounded adalah teori yang ditemukan dengan 

cara induktif, yang mengacu pada data-data yang ditemukan di lapangan, 

kemudian akan diuji melalui pengumpulan data terus-menerus. Pola yang 

terbentuk dari hipotesis yang telah dibuktikan melalui pengumpulan data 

terus-menerus ini akan menjadi pola baku dan akan disajikan pada laporan 

akhir penelitian. Pada tahap ini lanjutan pengumpulan data akan dianalisis 

berdasarkan teori yang ada sehingga terbentuk pola baku dari objek 

pindang sebagai bentuk akulturasi budaya di Lampung.   
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c. Verification  

Tahap ketiga pada analisis data kualitatif adalah verifikasi atau penarikan 

kesimpulan (Sugiyono, 2018:345). Kesimpulan pada penelitian dengan 

pendekatan kualitatif yang diharapkan adalah suatu temuan baru yang 

belum pernah ada sebelumnya, temuan dapat berbentuk deskripsi atau 

gambaran dari suatu objek yang sebelumnya masih samar atau belum jelas 

lalu menjadi jelas saat sudah diteliti berupa kasual atau interaktif, hipotesis 

atau teori (Sugiyono, 2018:345). Data yang telah dianalisis pada tahap satu 

dan dua, selanjutnya diverifikasi untuk menentukan apakah kesimpulan 

yang didapatkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dapat 

dikatakan kredibel jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

yang didapatkan dari pengumpulan data. Pada tahap ini akan dirumuskan 

kesimpulan dari setiap penemuan data yang telah dianalisis  sebelumnya 

sehingga dapat disimpulkan bagaimana bentuk akulturasi pada jenis 

kuliner pindang yang ada di Provinsi Lampung.  

 Reduksi data, display data, dan verifikasi merupakan segitiga yang saling 

berhubungan  serta bersifat timbal balik (Yusuf, 2014:409). Tiga langkah analisis 

data ini harus dilakukan sejak awal penelitian untuk selalu mengambil kesimpulan 

dari data yang didapat, kemudian setiap kesimpulan dituntut untuk diverifikasi 

oleh ahli dalam bidang yang diteliti (Yusuf, 2014:409). Analisis ini akan 

dilakukan untuk menganalisis data hasil dari pengumpulan data baik yang berasal 

dari data primer dalam hal ini informan yang memahami tentang objek pindang 
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baung atau akulturasi, maupun data sekunder yang berasal dari dokumen 

penunjang. 

 

3.7   Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Uji keabsahan pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Yusuf 

(2014:395) menjelaskan bahwa triangulasi adalah teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. 

Beberapa cara yang digunakan untuk triangulasi adalah menggunakan sumber 

yang banyak dan metode yang berbeda (Yusuf, 2014:395). Sugiyono (2018:373) 

menjelaskan bahwa triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek data yang 

diperoleh melalui beberapa sumber untuk menguji kredibilitas. Uji keabsahan ini 

akan dilakukan kepada setiap sumber pada setiap rumah makan atau restoran 

pindang yang menjadi objek penelitian. Informan yang akan dijadikan sumber 

adalah satu orang pemilik atau pendiri, satu orang konsumen dan pengamatan 

peneliti. 

 

3.8 Tahapan Penelitian 

 Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1.       Mencari informasi tentang pindang sebagai dasar untuk merumuskan 

masalah dan tujuan. 

2.       Merumuskan landasan teori melalui jurnal dan buku literatur tentang 

budaya, akulturasi, dan tentang pindang. 

3.       Menentukan metode dan kerangka penelitian. 
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4.       Mengumpulkan data dari para informan dan juga literatur. 

5.       Olah data dan lakukan analisis data. 

6.       Menyusun laporan hasil analisis dengan merumuskan kesimpulan serta 

implikasi. 

 


