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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian 

kualitatif karena peneliti tertarik menulis dalam bentuk deskriptif. Seperti yang 

diungkapkan oleh Sugiarto (2017:8) bahwa:  

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak 

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hubungan lainnya dan 

bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui 

pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti 

sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan 

makna berdasarkan perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian 

kualitatif. 

 

3.2 Kehadiran Peneliti 

 Kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data, 

oleh karena itu kehadiran peneliti sangat penting dalam penelitian kualitatif. Peran 

peneliti sebagai partisipan penuh dan status diketahui informan sebagai peneliti. 

Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus 

divalidasi meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, 

penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk 

memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya (Sugiyono 

dalam Ruhyat, 2013). 
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3.3 Subjek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

 Subjek penelitian atau informannya adalah Generasi Z yang bersuku Batak 

dan memiliki tahun kelahiran 1995 sampai dengan 2010, sehingga diharapkan 

dapat mengungkapkan informasi-informasi tentang budaya dan kuliner tradisional 

Batak. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Surabaya. 

 

3.4 Sumber Data 

  Menurut Nugrahani (2014) beragam sumber data dalam penelitian 

kualitatif dapat dikelompokkan jenis dan porsinya, mulai dari primer dan 

sekunder. 

1. Data Primer 

Sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara 

langsung di lapangan, misalnya narasumber atau informan. 

2. Data Sekunder 

Sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, 

melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya buku, 

dokumen, foto dan statistik. 

 

3.5  Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara. Wawancara adalah 

suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan 

proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih baik berhadapan secara fisik 
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(Kurniawan, 2012). Wawancara dilakukan secara terstruktur yaitu menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti sebagai panduan. 

 

3.6  Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman dalam Nugrahani (2014:173) analisis data 

memiliki tiga komponen yaitu: 

1. Reduksi Data 

Pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data 

kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus dengan membuang hal-

hal yang kurang penting dan mengorganisasikan serta mengatur data 

sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik, 

dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Sajian Data  

Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan 

kepada penelti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian 

data ini merupakan suatu rakitan organisasi informasi dalam bentuk 

deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok 

temuan yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan 

bahasa peneliti yang logis, dan sistematis sehingga mudah dipahami. 
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3. Penarikan Simpulan atau Verifikasi 

Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis 

dan interpretasi data. Penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan 

dalam konfigurasi yang utuh. 

Setelah data dikumpulkan, dalam penelitian ini akan dilakukan kegiatan 

analisis data sebagai berikut: 

1. Pengambilan data dengan wawancara dan dokumentasi foto, diberi nomor 

urut yang sesuai. 

2. Peneliti membaca dengan seksama dan memberikan kode. 

3. Mendeskripsikannya dalam bentuk laporan. 

Pemberian kode diperlukan untuk memudahkan pengecekan ulang pada 

data yang dikumpulkan. Berikut ini adalah tabel kode yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

Tabel 3.1 Tabel Pengumpulan Data 

Kode Teknik Kode Informan 

  
A1 Generasi Z 1 

  
A2 Generasi Z 2 

W Wawancara 
A3 Generasi Z 3 

  
A4 Generasi Z 4 

  
A5 Generasi Z 5 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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3.7 Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lima orang yang akan dijadikan 

sebagai informan: 

1. Informan Generasi Z pertama: Jonathan Siagian selaku seorang mahasiswa 

aktif semester delapan yang berusia 21 tahun, anak ke tiga dari enam 

bersaudara dan berkuliah di PPNS (Politeknik Perkapalan Negeri 

Surabaya), Jurusan Teknik Perkapalan. Jonathan bertempat tinggal di 

Keputih, Kejawen Gebang No.31. 

2. Informan Generasi Z kedua: Vera Siregar selaku seorang mahasiswi aktif 

yang berusia 18 tahun, anak pertama dari empat bersaudara dan berkuliah 

di Universitas Negeri Surabaya, Jurusan Teknik Informatika. Vera 

bertempat tinggal di Ketintang Timur Ptt V No.3. 

3. Informan Generasi Z ketiga: Imel Ritonga Siregar selaku seorang 

mahasiswi aktif yang berusia 20 tahun, anak ke dua dari tiga bersaudara 

dan berkuliah di Universitas Negeri Surabaya, Jurusan Manajemen 

Pendidikan. Imel bertempat tinggal di Lidah Wetan gang 7. 

4. Informan Generasi Z keempat: Ros Melinda Malau selaku seorang 

mahasiswi aktif yang berusia 19 tahun, anak ke tiga dari lima bersaudara 

dan berkuliah di Universitas Negeri Surabaya, Jurusan Sistem Informasi. 

Ros bertempat tinggal di Tegalsari No.62. 

5. Informan Generasi Z kelima: Evan Siahaan selaku seorang mahasiswa 

aktif yang berusia 24 tahun, anak pertama dari tiga bersaudara dan 



 

 

27 

 

berkuliah di Universitas Wijaya Kusuma Fakultas Hukum. Evan bertempat 

tinggal di Gayung Sari 11 No. 58. 

 

3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Data yang telah dikumpulkan perlu dipastikan keabsahannya untuk 

dikenali validitasnya. Pengecekan data untuk memperoleh keyakinan terhadap 

kebeneran data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan triangulasi 

(Bachri, 2010:61). Menurut Bachri (2010:56) triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber data. 

Triangulasi sumber data memberi kesempatan untuk dilakukannya hal-hal yaitu 

penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden, mengoreksi kekeliruan oleh 

sumber data, menyediakan tambahan informasi secara sukarela, memasukkan 

informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan untuk 

mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data, dan menilai kecukupan 

menyeluruh data yang dikumpulkan (Moleong dalam Bungin 2012:265). 

 

3.9 Tahapan Penelitian 

 Menurut Danim dan Darwis dalam Kuntjojo (2009) secara garis besar 

tahapan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan masalah sebagai fokus penelitian. 

2. Mengumpulkan data di lapangan. 
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3. Menganalisis data. 

4. Merumuskan hasil studi. 

Berikut adalah tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti: 

1. Menyusun rumusan masalah. 

2. Mengumpulkan data di lapangan dengan kegiatan wawancara bersama 

informan yang sudah dipilih. 

3. Menganalisis data dengan cara membaca ulang hasil wawancara. 

4. Mengolah hasil wawancara dengan diberi kode-kode yang sesuai dan data 

dapat disimpulkan. 



 

 

 

 

 


