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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. 

Menurut Jane Richie (dalam Moleong, 2017:6), penelitian kualitatif adalah upaya 

untuk menyajikan dunia sosial, dan prespektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, 

perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Menurut Denzin 

dan Lincoln (dalam Moleong, 2017:5), penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi 

dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari penjelasan 

di atas, dapat disintesiskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan pengalaman lainnya 

(Moleong, 2017:6). 

Peneliti dalam penelitian ini ingin menganalisis mengenai bagaimana 

persepsi dan preferensi generasi Z mengenai jajanan tradisional berdasarkan 

fenomena bahwa jajanan tradisional kini mulai tidak diminati oleh generasi Z. 

Selain itu, peneliti ingin mendapatkan data yang luas dan mendalam mengenai hasil 

dari penelitian. Hal ini sesuai dengan teori penelitian kualitatif sehingga peneliti 

memilih metode kualitatif sebagai metode penelitiannya. 
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3.2 Kehadiran Peneliti 

 Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen dan 

pengumpul data. Peneliti hadir dan terjun langsung ke lapangan untuk 

mengumpulkan  data sebagai pengamat dan pewawancara. Menurut Sugiyono 

(2011:306), peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas 

semuanya. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekalongan. Pekalongan dipilih karena 

merupakan lokasi yang memiliki jajanan tradisional khas dan sulit menemukan 

penjual jajanan tradisional dikarenakan kurangnya ketertarikan generasi Z terhadap 

jajanan tradisional. 

 

3.4 Sumber Data 

 Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2017:157), sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, dengan data 

tambahan seperti dokumen dan data lainnya. Data yang ada dalam penelitian ini 

adalah data primer yang bersumber dari informan secara langsung serta data 

sekunder yang bersumber dari penelitian terdahulu. 
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1.4.1 Subjek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:18), subjek adalah target populasi yang memiliki 

karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Subjek dalam penelitian ini disebut informan. Informan dalam 

penelitian ini adalah generasi Z yang berada di Kota Pekalongan. Sesuai dengan 

teori generasi Z, subjek memiliki kriteria yaitu lahir pada tahun 1995-2010 atau 

pada tahun 2019 subjek telah berumur 9-24 tahun. Selain itu, karakteristik subjek 

adalah generasi Z yang memiliki minat terhadap kuliner, diharapkan kuliner jajanan 

tradisional atau jajanan asing atau jajanan kekinian.  

Dalam penelitian ini, peneliti memilih enam orang yang akan dijadikan 

sebagai informan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Informan Z1: Arif Eko Setiawan selaku karyawan di C.V. Batik Topin 

Pekalongan, berusia 21 tahun dan bertempat tinggal di Kelurahan Kauman, 

Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. 

2. Informan Z2: Christina Monica selaku pelajar kelas XII di SMA Santo 

Bernardus Pekalongan, berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di Kelurahan 

Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. 

3. Informan Z3: Willy Christanto selaku mahasiswa semester II di South China 

National University jurusan Sastra China, berusia 19 tahun dan bertempat tinggal 

di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. 

4. Informan Z4: Lilliany Christiantie selaku pelajar kelas IX di SMP Pius 

Pekalongan, berusia 15 tahun dan bertempat tinggal di Kelurahan Panjang Wetan, 

Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. 
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5. Informan Z5: Tetiana Ariyanti selaku karyawan di C.V. Alaska Fish 

Indonesia, berusia 22 tahun dan bertempat tinggal di Kelurahan Kandang Panjang, 

Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. 

6. Informan Z6: Novita Susanti selaku mahasiswi semester IV di jurusan 

Tourism, berusia 22 tahun dan bertempat tinggal di Kelurahan Sugihwaras, 

Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. 

 

1.4.2 Penjaringan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menjaring data menggunakan metode 

Purposive Sampling. Metode ini digunakan karena sampel merupakan informan 

yang karakteristiknya telah ditentukan oleh peneliti sesuai dengan apa yang akan 

diteliti. Ditentukan jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 

enam sampel. 

 

3.5   Pengumpulan Data 

Sesuai dengan sumber data, dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan 

data dengan melakukan wawancara tatap muka serta via telepon, dan 

didokumentasikan menggunakan alat perekam suara atau voice recorder dari ponsel 

pintar peneliti. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan beberapa 

pertanyaan sesuai indikator dan variabel sebagai bahan wawancara serta tidak perlu 

ditanyakan secara berurutan kepada informan (Moleong, 2017:287). 
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3.6   Analisis Data 

Menurut Moleong (2017:280), analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 

2014:404), mengolah data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berulang hingga 

data tuntas dan jenuh. Dalam menganalisis data, peneliti akan membaca atau 

mempelajari data kemudian memberi kode atau kata kunci terhadap data, lalu 

memilah-milah dan mengklasifikasikan data yang kemudian disintesiskan dan 

mencari hubungan antara data dan fenomena hingga menghasilkan temuan baru. 

Pemberian kode diperlukan untuk memudahkan pengecekan ulang terhadap 

data yang telah dikumpulkan. Kode yang dibuat berdasarkan teknik pengumpulan 

data serta definisi informan. Berikut ini adalah tabel kode yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

Tabel 3.1 Kode Pengumpulan Data 

Kode Teknik Kode Informan 

W Wawancara 

Z1 Generasi Z 1 

Z2 Generasi Z 2 

Z3 Generasi Z 3 

Z4 Generasi Z 4 

Z5 Generasi Z 5 

Z6 Generasi Z 6 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

3.7   Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep baru dari konsep kesahihan (validitas) 

dan keandalan (reliabilitas) (Moleong, 2017:321). Validitas adalah derajat 



27 

 

ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2014:363). Reliabilitas adalah derajat 

konsistensi dan stabilitas data atau temuan (Stainback dalam Sugiyono, 2014). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber 

sebagai teknik pengecekan keabsahan data. Triangulasi sumber menurut Patton 

(dalam Moleong, 2017:331) memiliki arti membandingkan dan mengecek kembali 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitaif. Hal ini dapat dicapai dengan membandingkan 

data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

 

3.8. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap tahap pekerjaan 

lapangan, dan tahap analisis data (Moleong, 2017:127). Dalam penelitian ini, 

tahapan yang dilalui peneliti adalah: 

1. Tahap Pra-lapangan 

Merumuskan masalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

dan preferensi generasi Z terhadap jajanan tradisional Pekalongan. Kemudian 

menyusun proposal penelitian yang diajukan, dikonsultasikan, dan disetujui dengan 

dosen pembimbing, kemudian melalui seminar proposal Tugas Akhir dan mengurus 

ijin penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Pekerjaan lapangan dimulai dengan mendatangi penjual jajanan tradisional 

di Kota Pekalongan kemudian mengobservasi penjual jajanan tradisional serta 
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membeli empat jajanan tradisional, kemudian mewawancarai pembeli untuk 

mendapatkan data. 

3. Tahap Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan membaca berulangkali data yang didapat 

dari hasil wawancara. Data diberi kode sehingga memudahkan peneliti untuk 

mereduksi dan memilah data yang dapat digunakan dan tidak dapat digunakan. 

Kemudian data yang telah diberi kode dibahas dengan dirangkai dalam kalimat 

yang padat dan jelas serta dirangkum menjadi kesimpulan dan didapatkan saran. 


