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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. Di penelitian ini akan melakukan pendekatan 

secara kualitatif dimana peneliti akan langsung mewawancari para responden 

untuk mengetahui secara langsung bagaiman pandangan mereka terhadap 

makanan tradisional semanggi, selain itu ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang 

lebih mendalam tentang persepsi yang paling mempengaruhi ketika mereka 

memakan makanan tradisional Semanggi Surabaya. Jenis yang akan dilakukan 

adalah Focus Group Discussion dengan memberikan pertanyaan terstruktur untuk 

menggali informasi yang lebih dalam dan melakukan diskusi antar responden 

dengan ini untuk mengetahui apakah mereka mengetahui tentang makanan 

tradisional. Selanjutnya, akan digiring ke pertanyaan mengenai persepsi mereka 

terhadap makanan tradisional semanggi.  

3.2 Kehadiran Peneliti 

 Penelit hadir sebagai subjek peneliti dan juga sebagai informan. Instrumen 

utama yang dipakai adalah peneliti sendiri. Peneliti hadir secara langsung di 

lapangan berinteraksi dengan para responden yang melingkupi mahasiswa asli 

Surabaya yang lahir pada tahun 19980-2000. Dan memiliki latar belakang 

bersekolah di Surabaya, supaya peneliti mampu secara langsung menghayati dan 

memahami makna dari tafsiran ketika berinteraksi kepada para responden. 



16 
 

3.3 Lokasi Penelitian 

Area yang akan dilakukan berada di Negara Indonesia, Provinsi Jawa 

Timur, di Kota Surabaya. Sampel yang diambil adalah anak mudah umur 16-23 

dan akan diambil dari daerah Surabaya Barat. Karena semanggi lahir dan 

berkembang di daerah Kendung yang berada di Surabaya Barat. Walaupun 

makanan khas asli Surabaya, kuliner legendaris ini hanya diproduksi oleh 

penduduk Surabaya di daerah tertentu. Sebagian besar penjual Pecel Semanggi 

Suroboyo berasal dari Desa Kendung, Benowo yang terkenal sebagai kampung 

semanggi (Saleh dan Soediro, 2017). 

 

3.4 Sumber Data 

Sumber data primer akan diambil dari generasi milenial yang lahir pada 

tahun 1980-2000 diwilayah Surabaya, baik dari Universitas dan SMA. 

Selanjutnya data-data sekunder akan di cari dengan mencari jurnal-jurnal 

mengenai makanan tradisional, makanan tradisioanal semanggi, persepsi eksternal 

dan presepsi panca indera seseorang terhadap makanan tradisonal semanggi. 

 

3.4.1 Subjek Penelitian 

 Arikunto (2016) menyatakan bahwa batasan subjek penelitian adalah 

sebagai benda, hal atau orang, tempat, data untuk variabel penelitian melekat dan 

yang di permasalahkan. Selanjutnya Moleong (2010) menjelaskan subjek 

penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 
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penelitian. Subjek penelitian dapat disimpulkan sebagai sumber informasi 

penelitian baik berupa benda, orang, tempat, maupun data yang dapat memberikan 

dan melengkapi data penelitian sehingga hasil yang didapatkan valid dan akurat. 

 

3.4.2 Penjaringan Data 

 Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data sebagai metode 

penjaringan data dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2008:274) “Triangulasi 

sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.” Penentuan sampel tergantung dari 

kebutuhan peneliti, sehingga hanya beberapa orang saja yang terpilih menjadi 

sampel. 

 

3.5   Pengumpulan Data 

Jenis wawancara meliputi wawancara bebas dan wawancara terpimpin, 

(Sugiyono, 2008:233). Interview bebas, yaitu pewawancara bebas menanyakan 

apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang dikumpulan. Interview 

terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa 

sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. 

Teknik wawancara ini guna untuk menggali lebih dalam informasi dimulai 

dari apa itu makanan tradisional semanggi lalu dilanjutkan dengan persepsi 

mereka terhadap makanan tersebut diikuti dengan pertumbuhan generasi pada saat 

ini mencari tahu persepsi yang seperti apa yang paling berpengaruh dalam 

menentukan makanan tersebut seperti apa. 
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3.5.1 Wawancara 

Definisi wawancara menurut Sugiyono (2014) adalah pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode wawancara adalah 

proses mendapat keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden yang diwawancarai 

dengan menggunakan pedoman wawancara (Bungin, 2013:133). Model 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi 

terstruktur. Pelaksanaan wawancaranya lebih bebas karena menggunakan 

pertanyaan terbuka sehingga informan bisa lebih bebas dalam mengemukakan 

pendapatnya. Pedoman wawancara tetap disiapkan karena pedoman tersebut 

diperlukan dalam patokan dalam alur pembicaraan. 

 

3.5.2 Dokumentasi 

Dokumentasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah transkrip 

wawancara dan rekaman wawancara. 

 

3.6   Analisis Data 

Peneliti juga menggunakan teknik triangulasi untuk lebih menvalidkan 

data. Teknik triangulasi meliputi triangulasi sumber, triangulasi metode, dan 

triangulasi teori. Triangulasi sumber, yakni mengumpulkan data sejenis dari 

beberapa sumber yang berbeda. Metode triangulasi, yakni mengumpulkan data 

yang sejenis dengan menggunakan teknik atau pengumpulan data yang berbeda. 
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Triangulasi teori untuk menginterpretasikan data yang sejenis. Untuk menjamin 

validitas data yang akan dikumpulkan dalam penelitian, peneliti dapat 

menggunakan teknik informan review atau umpan balik dari informan (Milles dan 

Hubberman, 2005: 453).  

 Analisis data selama di lapangan menurut Miles dan Huberman dalam 

Sugiyono (2014) adalah: 

1. Pengumpulan Data 

Dilakukan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. 

2. Reduksi Data 

Mereduksi dan menurut Sugiyono (2014) adalah merangkum, memilih, 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari 

tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 

3. Data Display 

Mendisplaykan data menurut Sugiyono (2014) adalah menyajikan data 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, 

dan media lainnya. Data harus selalu mendukung hipotesis yang telah 

dirumuskan agar hipotesis dapat berkembang menjadi teori grounded. 

4. Verification Conclusion Drawing 

Langkah ini merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pengumpulan 

data berikutnya agar menjadi kesimpulan yang kredibel. 
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3.7   Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data dari berbagai 

sumber   dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi sumber. 

Triangulasi sendiri menurut Moleong (2009:330) adalah “Teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.” Menurut Moleong 

(2009:330) “Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan memvalidasi 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif.” Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan: 

1. Menentukan narasumber yang sesuai dengan kebutuhan peneliti sebagai 

referensi. 

2. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

 

3.8 Tahapan Penelitian 

1. Membuat pedoman wawancara. 

2. Melakukan pertemuan dengan narasumber. 

3. Melakukan proses wawancara dengan merekam. 

4. Mengumpulkan data dengan transkrip. 

5. Mereduksi data sesuai dengan pedoman wawancara. 

6. Verifikasi hasil wawancara serta membuat kesimpulan dari hasil 

wawancara. 


