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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan metode Kualitatif. Menurut Raco 

(2010: 1-60): 

“Metode Kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk mencari pengertian 

yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita. Data diperoleh 

dengan cara berada di tempat di mana penelitian itu akan membuat 

penelitian tersebut. Corak lain dari data kualitatif adalah deskriptif. Data 

deskriptif adalah mengandaikan bahwa data tersebut berupa teks. Karena 

untuk menangkap arti yang terdalam tidak mungkin diperoleh hanya dalam 

bentuk angka, karena angka itu sendiri hanyalah simbol. Simbol tidak 

memiliki arti pada dirinya sendiri.” 

 

Data yang diperoleh dari metode kualitatif bersifat data deskriptif dengan 

memberikan gambaran atau menjelaskan data yang sudah peneliti kumpulkan dan 

memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual pada masa sekarang, 

data dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis. Menurut 

Nazir (dalam Utama, 2017) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah: 

“Suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.” 
 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara terperinci 

bagaimana sifat serta hubungan antara fenomena sosial tertentu. Adapun tujuan 

dilakukannya penelitian deskripsi ini adalah untuk mendeskripsikan minat 
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konsumen generasi milenial terhadap olahan ikan bandeng di Kabupaten Sidoarjo. 

Cara yang dilakukan adalah survei dengan melakukan wawancara dan 

menyebarkan kuesioner yang bertujuan untuk memperoleh respoden yang tepat. 

Adapun responden berjumlah delapan orang berumur 21 tahun sampai 

dengan 42 tahun, empat orang dosen dari Jurusan Teknik Hasil Pengolahan Ikan 

Akademi Komunitas Negeri Sidoarjo yang di bawah pengawasan Universitas 

Politeknik Jember dan empat orang generasi milenial yang berada di Kabupaten 

Sidoarjo. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2018 sampai April 2019. 

Lokasi penelitian di Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya. 

 

3.3 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari beberapa cara, yaitu; 

1. Membagikan kuesioner, setelah diisi akan diambil kesimpulan dari 

beberapa pertanyaan yang diajukan melalui kuesioner tersebut, lalu 

melakukan tahapan lanjutan dengan empat orang informan yang bersedia 

untuk diwawancarai sebagai generasi milenial. 

2. Melakukan wawancara dengan delapan orang informan, yang terdiri dari 

empat orang dosen yang mengajar pada Jurusan teknik hasil pengolahan 

ikan, Akademi Komunitas Negeri Sidoarjo dan empat orang generasi milenial yang 

berada di Kabupaten Sidoarjo. 
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3.4 Subjek Penelitian 

Dalam sebuah penelitian membutuhkan sebuah subjek atau instrumen untuk 

diteliti, dimana subjek tersebut digunakan untuk memecahkan sebuah masalah yang 

dapat diteliti lebih lanjut oleh peneliti. Subjek atau instrumen penelitian adalah alat 

ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen atau subjek penelitian, jadi 

instrumen penelitian atau subjek adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. (Najmi, 2014:36) 

Subjek atau instrument dari penelitian adalah generasi milenial yang lahir 

sekitar tahun 1977-1998 yang bertempat tinggal atau bekerja di Kabupaten Sidoarjo 

dan sekitarnya: 

1. Informan D1: Sekar Ayu Wulandari selaku dosen di Akademi Komunitas 

Negeri Sidoarjo Prodi Teknik Hasil Pengolahan Ikan, berusia 28 tahun dan 

bertempat tinggal di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. 

2. Informan D2: Nor Suminar selaku dosen di Akademi Komunitas Negeri 

Sidoarjo Prodi Teknik Hasil Pengolahan Ikan, berusia 28 tahun dan 

bertempat tinggal di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. 

3. Informan D3: Syarifatul Laila selaku dosen di Akademi Komunitas Negeri 

Sidoarjo Jurusan Teknik Hasil Pengolahan Ikan. Berusia 31 tahun dan 

bertempat tinggal di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. 

4. Informan D4: Susan Parismala Devi selaku dosen di Akademi Komunitas 

Negeri Sidoarjo Jurusan Teknik Hasil Pengolahan Ikan. Berusia 32 tahun 

dan bertempat tinggal di Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. 

5. Informan Y1: Gerak Samudra selaku mahasiswa Universitas Pembangunan 
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Nasional Jurusan Manajemen. Berusia 22 tahun dan bertempat tinggal di 

Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Generasi milenial yang menyukai 

ikan bandeng dengan minimal mengonsumsi ikan bandeng satu hingga dua 

kali dalam sebulan. 

6. Informan Y2: Linda Puspita Dewi selaku mahasiwa Universitas 

Pembangunan Nasional Jurusan Agriculture. Berusia 21 tahun dan 

bertempat tinggal di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Generasi 

milenial yang kurang menyukai ikan bandeng tetapi tetap mengonsumsi 

ikan bandeng satu hingga dua kali dalam sebulan. 

7. Informan Y3: Bima Ilham selaku mahasiswa Universitas Pembangunan 

Nasional Jurusan Manajemen. Berusia 21 tahun dan bertempat tinggal di 

Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Generasi milenial yang 

menyukai ikan bandeng dengan minimal mengonsumsi ikan bandeng satu 

hingga dua kali dalam sebulan. 

8. Informan Y4: Deshinta Kusuma selaku mahasiswa Universitas 

Pembangunan Nasional Jurusan Manajemen. Berusia 22 tahun dan 

bertempat tinggal di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Generasi 

milenial yang menyukai ikan bandeng dengan minimal mengonsumsi ikan 

bandeng satu hingga dua kali sebulan. 

 

3.5 Penjaringan Data 

Dalam penelitian kualitatif informan yang dipilih adalah narasumber yang 

fokus dalam masalah yang diteliti. Peneliti haruslah melakukan pendekatan 
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terhadap informan agar tidak ada sekat pemisah antara peneliti dan informan 

(Yusuf, 2014:41). Adapun narasumber atau informan yang dipilih oleh peneliti 

berkarakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya. Narasumber yang 

dipilih oleh peniliti dalam penelitian ini adalah berusia 20-41 tahun. Peneliti 

memilih 2 jenis kelompok narasumber, yaitu ; 

1. Narasumber A. Empat orang dosen Jurusan Teknik Hasil Pengolahan Ikan, 

Akademi Komunitas Negeri Sidoarjo dibawah pengawasan Universitas 

Politeknik Negeri Jember. 

2. Narasumber B. Empat orang generasi milenial yang bertempat tinggal di 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

3.6 Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

sekunder yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara 

Triangulasi. Pengumpulan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini 

dilakukan melalui beberapa cara yang meliputi: 

1. Kuesioner: Membagikan sebuah kuesioner kepada 30 orang generasi milenial 

dengan batasan umur sekitar 21-42 tahun di Kabupaten Sidoarjo dan 

sekitarnya. Setelah itu akan diambil empat orang responden dengan kategori 

Generasi Milenial yang memenuhi kriteria untuk melanjutkan ke tahap 

wawancara. 

2. Wawancara: Pihak yang akan diwawancarai adalah empat orang dosen 

Jurusan teknik hasil pengolahan ikan Akademi Komunitas Negeri Sidoarjo 
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dan empat orang yang bersedia ke tahap wawancara dari pengisian kuesioner, 

guna memperoleh data primer ini akan diambil bentuk wawancara tidak 

terstruktur dengan pertanyaan yang bersifat terbuka dan tertutup sehingga 

memberikan keleluasaan bagi responden untuk memberi pandangan secara 

bebas dan memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan secara 

mendalam. 

 

3.7 Analisis Data 

Analisis data menggunakan kualitatif model Miles dan Huberman, ada tiga 

tahapan dalam analisis data yaitu, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi data, data direduksi 

dengan berbagai cara yaitu dengan membuat ringkasan, melakukan pengkodean, 

menelusuri tema, membuat partisi, membuat memo. Tahap kedua yaitu tahap 

penyajian antara meliputi jenis matrik, grafik, jaringan, dan bagan bertujuan agar 

peniliti dapat dengan mudah menyimpulkan hasil analisis. Tahap ketiga yaitu 

penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis 

ditinjau kembali kecocokan dan kebenarannya, Miles Huberman (dalam Praditya, 

2003:37-39). 

Analisis data adalah pola yang bergerak dari sebaran kenyataan lapangan ke 

tabel, dan berdasarkan tabel kemudian ditafsirkan, dimaknakan, dan disimpulkan. 

Dalam penelitian kualitatif “Tabel” tersebut dianggap “tercantum” Terjadi dalam 

kenyataan sehari-hari dimasyarakat, bukan tercantum di atas kertas. Berbagai 

kejadian, peristiwa, keadaan, dan tindakan yang tersebar di masyarakat merupakan 
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“Tabel-Tabel” konkret yang menunggu untuk ditafsirkan bagaimana makna di balik 

“Tabel” (Wijaya, 2018:12). 

Data yang telah diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan 

dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, fenomena yang diteliti 

secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang dianggap 

mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian dan mudah untuk diinterpretasikan. 

 
 

3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan 

 

Dalam metode kualitatif ini digunakan beberapa teknik yang digunakan 

dengan tujuan menjamin akurasi dan kredibilitas hasil penelitian yaitu triangulasi 

data, member checking dan auditing yang mana ketiga hal tersebut didukung oleh 

kredibilitas peneliti. Dalam pengecekan keabsahan temuan peneliti menggunakan 

triangulasi data, berarti digunakan data yang variasi, didukung pula dengan 

bermacam-macam teori, diproses dengan lebih dari satu teknik analisa, yang mana 

dilakukan oleh dukungan beberapa peneliti (Raco, 2010:134). Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan triangulasi data dengan cara menyebarkan kuesioner dan 

mewawancarai responden. 

 

3.9 Tahapan Penelitian 

 

Proses bertahap yang dilakukan dalam penilitian kualitatif ini terdiri dari 

enam tahap seperti yang disajikan oleh Creswell (2008), yaitu dimulai dengan 
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identifikasi masalah, penelusuran kepustakaan, maksud dan tujuan penelitian, 

pengumpulan data, analisa dan penafsiran data, pelaporan. 

Pertama, identifikasi masalah yang hendak diangkat berkaitan dengan 

spesifikasi isu yang mana juga memuat penegasan berkaitan dengan kelayakan isu 

yang dipilih sehingga pembaca dapat diyakinkan akan pentingnya penelitian ini. 

Kedua, tahapan lanjutan dari sebelumnya, yaitu penelurusan kepustakaan 

yang mana pada bagian ini akan dicari bahan bacaan, jurnal yang berisi topik-topik 

yang sesuai dengan hasil identifikasi masalah yang diangkat. 

Ketiga, mengutarakan maksud dan tujuan penelitian. Pada bagian ini, akan 

dibahas poin-poin identifikasi tujuan utama mengapa topik yang berkaitan diangkat 

dan hasil dari penelitian yang sedang dilakukan. 

Keempat, pengumpulan data. Pada bagian ini akan disajikan data apa saja 

yang digunakan dengan segala pertimbangannya termasuk dalam penentuan 

partisipan yang terlibat baik dengan memperhatikan kemampuan kontribusi dan 

juga jumlahnya. 

Kelima, analisa dan penafsiran data. Pada bagian ini akan dibahas 

ringkasan, pengklasifikasian dan pengkategorian data-data yang sebelumnya telah 

dihimpun sehingga akan menghailkan penafsiran atau interpretasi berkaitan dengan 

gagasan atau juga teori dari ide yang dikembangkan dalam tema-tema dengan 

teknik yang telah dipilih. 

Keenam, merupakan tahap akhir dari penelitian yaitu pelaporan. Merupakan 

semua hasil yang berkaitan dengan proses penelitian dengan segala atribut yang 

digunakan untuk menggambarkan hasil jawaban dari permasalahan yang diangkat 
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untuk dapat dikonsumsi dan dicerna oleh pembaca. 

 


