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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bungin (2014), penelitian deskriptif 

kualitatif bertujuan untuk meringkas kondisi dan situasi yang ada pada objek 

penelitian untuk mengetahui realitas ke permukaan sebagai sifat, karakter, 

gambaran tentang kondisi dan fenomena tertentu. Penelitian kualitatif ini dilakukan 

dengan metode wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data. Penelitian 

ini juga menggunakan kuesioner digital sehingga dapat mempermudah 

pengambilan data. Kuesioner yang dibagikan, memberikan pertanyaan mengenai 

minat generasi milenial terhadap makanan tradisional dan modern.  

Dalam studi metode penelitian kualitatif deskriptif, peneliti mengumpulkan 

data kualitatif secara langsung dari peserta penelitian, misalnya melalui wawancara, 

membagikan kuesioner, dan menggabungkan beragam data ini dalam satu studi.  

Berikut ini merupakan deskripsi tentang penelitian kualitatif. Sugiyono (2012: 9) 

mengatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, 



16 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

Sukmadinata (2011:73) mengatakan bahwa: 

“Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun 

rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, 

keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan 

perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, 

melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan 

yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.” 

 Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui informasi tentang ketertarikan dan presepsi 

generasi milenial di Kota Malang terhadap makanan tradisional dan juga 

mengetahui tren rumah makan tradisional yang diminati oleh generasi milenial di 

Kota Malang. Dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat mengetahui tren 

rumah makan tradisional dan persepsi generasi milenial terhadap makanan 

tradisional. 

 

3.2 Kehadiran Penulis 

 Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus 

pengumpul data. Di dalam penelitian ini, peniliti sendiri melakukan wawancara 

kepada narasumber, dan juga melakukan dokumentasi. Narasumber dalam 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini adalah dua pemilik rumah makan 

tradisional dan juga delapan generasi milenial di Kota Malang yang berusia 

sembilan belas tahun sampai tiga puluh sembilan tahun. Peneliti mengamati secara 

langsung tren makanan tradisional yang diminati oleh generasi milenial, melakukan 
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wawancara untuk mendapatkan data-data sesuai tujuan dari penelitian ini, dan juga 

melakukan dokumentasi. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, yang terbagi atas wilayah Klojen, 

Belimbing, Sukun, dan Lowokwaru. Peneliti akan mewawancarai generasi milenial 

dan  pemiliki rumah makan tradisional di Kota Malang. Lokasi penelitian dilakukan 

di rumah makan, kafe, dan juga tempat tinggal informan. Lokasi ini dipilih karena 

sesuai dengan topik yang diambil oleh peneliti yaitu tentang Tren Makanan 

Tradisional Menurut Persepsi Generasi Milenial di Kota Malang. 

 

3.4 Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data 

primer dan data sekunder, berikut ini adalah penjelasan tentang data primer dan data 

sekunder: 

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti dengan maksud khusus 

yaitu menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Data 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau 

tempat objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam 

penelitian ini adalah generasi milenial yang ada di Kota Malang yang 

berusia sembilan belas tahun sampai tiga puluh sembilan tahun. Wawancara 
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akan dilakukan sebagai sumber data kepada delapan generasi milenial dan 

dua pemilik rumah makan tradisional di Kota Malang. 

2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan 

dalam literatur, artikel, jurnal internasional, jurnal nasional, serta situs di 

internet yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. 

 

3.4.1    Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini sebanyak delapan generasi milenial yang 

merupakan penduduk asli Kota Malang. Selain generasi milenial di dalam 

penelitian ini juga melibatkan dua pemilik rumah makan tradisional di Kota Malang 

sebagai informan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan 

data sebanyak-banyaknya dari para informan. 

 

3.4.2 Penjaringan Data 

 Peneliti menggunakan teknik mencatat semua hasil wawancara yang 

dilakukan kepada delapan generasi milenial dan juga dua pemilik rumah makan 

tradisional di Kota Malang. Data yang diperoleh dicatat di dalam kartu data 

kemudian dianalisis. Data ini didapatkan dari hasil kuesioner dan juga wawancara. 

Kemudian data yang didapatkan diolah dan dianalisis. Kegiatan yang akan 

dilakukan oleh peneliti dalam penjaringan data ini adalah mencari sumber data, 

mengumpulkan data, membaca dan mempelajari jurnal serta menganalisis data 

yang didapatkan. 
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3.5   Sumber Data dan Subjek Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini adalah generasi milenial di Kota Malang. 

Sumber data dan subjek dalam penelitian ini adalah delapan orang informan 

generasi milenial yang bertempat tinggal di Kota Malang. Subjek dalam penelitian 

ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan 

selama proses penelitian. Informan adalah orang yang kata-kata dan tindakannya 

dijadikan sebagai sumber data dengan cara observasi ataupun wawancara (Djaelani, 

2013:83). 

 

3.6   Analisis Data 

      Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka 

memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Teknik analisis data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat 

gambaran yang dilakukan dengan cara yang pertama adalah reduksi data atau 

penyederhanaan, yang kedua adalah paparan atau sajian data, dan yang ketiga 

adalah penarikan kesimpulan.  

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah atau data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan 

dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengkodean, menelusuri 

tema, dan menuliskan memo.  

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam 

bentuk sistematis, sehingga bisa disajikan dengan bentuk yang sederhana dan dapat 
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dengan mudah dipahami maknanya. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, 

dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dengan cara induktif, penelitian 

induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data dan 

kemudian mengembangkan suatu teori dari data-data tersebut. 

Pemberian kode pada data diperlukan untuk memudahkan pengecekan 

ulang pada data yang dikumpulkan. Kode yang dibuat berdasarkan teknik 

pengumpulan data, informan dan lokasi pengambilan data. Berikut ini adalah tabel 

kode yang digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 3.1 Kode Pengumpulan Data 

Kode Teknik Kode Informan 

W Wawancara 

Y1 Generasi Y 1 

Y2 Generasi Y 2 

Y3 Generasi Y 3 

Y4 Generasi Y 4 

Y5 Generasi Y 5 

Y6 Generasi Y 6 

Y7 Generasi Y 7 

Y8 Generasi Y 8 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.7   Populasi Penelitian 

            Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi 

pada penelitian kualitatif disebut dengan situasi sosial. Populasi di dalam penelitian 

ini adalah generasi milenial penduduk asli Kota Malang dan pemilik rumah makan 

tradisional di Kota Malang. 
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3.8 Sampel Penelitian 

 Sampel merupakan suatu kelompok dari populasi yang dipilih untuk 

digunakan dalam proses pengumpulan data pada suatu penelitian (Amirullah, 

2015:68). Dalam penelitian ini, peneliti memilih sepuluh orang informan yang 

terdiri dari delapan generasi milenial di Kota Malang dan dua pemilik rumah makan 

tradisional di Kota Malang yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Informan Y1: Alexander Januar selaku mahasiswa semester delapan jurusan 

Information Technology di Inti University Malaysia, berusia 23 tahun dan 

bertempat tinggal di kecamatan Blimbing, Malang. 

2. Informan Y2: Angelica Lianto selaku guru alat musik, berusia 31 tahun dan 

bertempat tinggal di kecamatan Klojen, Malang. 

3. Informan Y3: Edra Pamungkas selaku pegawai admin keuangan di 

perusahaan distributor Kota Malang, berusia 23 tahun dan bertempat tinggal 

di kecamatan Sukun, Malang. 

4. Informan Y4: Gracia Gita selaku mahasiswa semester delapan jurusan 

akuntansi di STIE Malangkucecwara Malang, berusia 22 tahun dan 

bertempat tinggal di kecamatan Blimbing, Malang. 

5. Informan Y5: Hanny selaku wiraswasta di Kota Malang, berusia 31 tahun 

dan bertempat tinggal di kecamatan Lowokwaru, Malang. 

6. Informan Y6: Tania Stefani selaku mahasiswi semester delapan jurusan 

akuntansi di Politeknik Negeri Malang, berusia 22 tahun dan bertempat 

tinggal di kecamatan Klojen, Malang. 
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7. Informan Y7: Miguel Utomo selaku mahsiswa semester delapan jurusan 

desain komunikasi visual di Universitas Ciputra, berusia 25 tahun dan 

bertempat tinggal di kecamatan Blimbing, Malang. 

8. Informan Y8: Kimiko Paxia Harsono selaku alumni sekolah masak 

Ottimmo International, berusia 23 tahun dan bertempat tinggal di kecamatan 

Sukun, Malang. 

9. Informan   PRT1: Maya Eka selaku pemilik rumah makan Taman Daoen di 

Jalan Puncak Tidar VE 12 no 8 Malang, berusia 34 tahun dan bertempat 

tinggal di kecamatan Sukun, Malang. 

10. Informan   PRT2: Lana Kusuma selaku pemilik rumah makan Kerta Sari di 

Jalan Letjen Sutoyo No 78-80 Malang, berusia 72 tahun dan bertempat 

tinggal di kecamatan Lowokwaru, Malang. 

3.9       Pengecekan Keabsahan Temuan 

            Pengecekan keabsahan temuan yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan metode triangulasi, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Sugiyono (2013:330) mengemukakan bahwa “Triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.” Menurut Nasution dalam 

Sugiyono (2012:226) bahwa “Observasi adalah sebagai dasar bagi semua ilmu 

pengetahuan. ”Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, data tersebut 

yaitu fakta yang mengenai dunia kenyataan yang dapat diperoleh melalui observasi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa observasi adalah teknik atau cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperlukan untuk penelitian 
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dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. 

Observasi juga membantu peneliti untuk lebih optimal dalam melihat fenomena dan 

membuat peneliti dapat merasakan sudut pandang lain dalam melihat fenomena 

tersebut.  

 Disini observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung dan tidak 

langsung tentang persepsi generasi milenial terhadap makanan tradisional dan juga 

mengamati tentang tren makanan tradisional atau makanan Indonesia yang diminati 

oleh generasi milenial. 

 Dokumentasi memiliki pengertian dari ahli yaitu Lexy (2011:17) yang 

mengatakan bahwa “Studi dokumentasi dapat dimanfaatkan untuk menguji, 

menafsirkan bahkan untuk meramalkan”. Dengan dokumentasi yang ada maka 

peneliti bisa mendapatkan data-data sebagai informasi untuk melakukan penelitian. 

Dalam metode triangulasi untuk menguji keabsahan penelitian selain observasi dan 

dokumentasi juga diperlukan wawancara. 

 Wawancara harus dilakukan untuk mendapatkan data-data mengenai 

persepsi dan tren yang diminati oleh generasi milenial terhadap makanan 

tradisional. Wawancara dilakukan secara langsung kepada  delapan orang generasi 

milenial yang ada di Kota Malang. Dengan dilakukan wawancara maka peneliti 

akan mendapatkan informasi untuk menyusun penelitian ini. 
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3.10      Tahapan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistematis, maka 

disusun tahapan-tahapan penelitian. Tahapan Penelitian merupakan penjelasan 

langkah-langkah yang harus ditempuh dalam suatu penelitian.  Ada beberapa tahap 

dalam penelitian ini, yang pertama adalah tahap pralapangan, kedua tahap 

pekerjaan lapangan, ketiga tahap analisis data. Berikut ini adalah penjelasan 

tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti: 

1. Tahap Pralapangan 

Peneliti merumuskan masalah tentang tren makanan tradisional  menurut persepsi 

generasi milenial di Kota Malang. Setelah itu peneliti menyusun proposal penelitian 

dilanjutkan dengan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan 

persetujuan dan kemudian mengikuti seminar proposal. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Peneliti akan melakukan kegiatan wawancara kepada informan yang sudah 

ditentukan untuk proses pengumpulan data-data. 

3. Tahap Analisis Data 

Pada tahap analisis data ini, peneliti akan membaca secara berulang data  hasil 

wawancara, kemudian mengolah data yang didapatkan dengan cara direduksi untuk 

menentukan data yang digunakan dan yang tidak digunakan. 

 


