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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan jenis metode penelitian kualitatif 

deskriptif. Menurut Gumilang (2016:144) penelitian kualitatif memiliki dua ciri 

utama, yaitu: Pertama, data tidak berbentuk angka, lebih banyak berupa narasi, 

deskripsi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis. Kedua, penelitian kualitatif 

tidak memiliki rumus atau aturan absolut untuk mengolah dan menganalisis data. 

Pada riset kualitatif, eksplorasi permasalahan, identifikasi faktor dan penyusunan 

teori menjadi ciri khas utama. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan 

pengumpulan berbagai bahan empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, 

instropeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional 

dan visual. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terbuka 

terhadap remaja akhir usia 18-30 tahun mengenai persepsi food plating 

maincourse pada restoran dining and bar. 

3.2 Kehadiran Peneliti 

Menurut Komariah (2009:4) peneliti kualitatif memfokuskan dirinya pada 

makna subjektif, pendefinisian, metapora, dan deskripsi pada kasus-kasus yang 

spesifik. Peneliti kualitatif berusaha menjangkau berbagi aspek dan dunia sosial 

termasuk atmosfer yang membentuk suatu rincian objek amatan yang sulit 
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ditangkap melalui pengukuran yang presisif atau diekspresikan dalam angka. Pada 

penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah maksudnya, 

objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan 

kehadiran peneliti tidak begitu memengaruhi dinamika pada objek tersebut. 

Sebagaimana telah dikemukakan dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah 

orang atau peneliti itu sendiri (humane instrument). Untuk dapat menjadi 

instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehinga 

mampu bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi situs sosial yang diteliti 

menjadi lebih jelas dan bermakna.  

 

3.3 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan di tempat restoran-restoran dining and bar 

yang berada di Kota Surabaya. Lokasi ini dipilih karena sesuai dengan topik 

penelitian yang diteliti oleh peneliti mengenai persepsi generasi Z terhadap 

foodplating main course di Kota Surabaya. 

 

3.4 Sumber Data 

1.4.1 Subjek Penelitian 

1. Data Primer  

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer. Sumber data tersebut diperoleh oleh peneliti secara langsung dari 

responden dengan melakukan wawancara dengan generasi Z yang berada di Kota 

Surabaya. Informan pada penelitian ini adalah remaja generasi Z usia 18-24 tahun 
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dengan pertimbangan remaja tersebut sering mengunjungi restoran dining and 

bar. 

2. Data Sekunder  

 Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan sumber lain seperti 

internet dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

 

1.4.2 Penjaringan Data 

 Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan setiap 

anggota populasi memiliki peluang yang sama yang dipilih menjadi sampel. 

Probability sampling terdiri atas beberapa macam yaitu, teknik pengambilan 

sampel acak sederhana (simple random sampling), sampel acak sistematis 

(systematic random sampling), sampel statifikasi (stratified sampling), sampel 

bertahap (multistage sampling), sampel rumpun (cluster sampling) dan sampel 

probabilitas proporsional ukuran (probability propotional to size sampling).  

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel 

secara acak sederhana. Sampel acak sederhana dipilih oleh peneliti dengan 

mendatangi restoran-restoran dining and bar dan mencari sepuluh orang informan 

secara acak untuk selanjutnya dilakukan wawancara terhadap informan yang 

didapat. 

 

3.5  Pengumpulan Data 

Dalam penelititan ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan beberapa carasbagai berikut: 
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1. Wawancara  

 Menurut Rahardjo (2011:2) mengatakan wawancara adalah proses 

komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya 

jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan 

teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap 

muka, yakni melalui media telekomunikasi.Menurut Aristya (2016:97) 

menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

berbentuk tulisan, gambar atau karya.Pada hakikatnya wawancara melakukan 

kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau 

tema yang diangkat dalam peneitian. Agar wawancara efektif, maka terdapat 

beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni:  

a. Mengenalkan diri. 

b. Menjelaskan maksud kedatangan. 

c. Menjelaskan materi wawancara. 

d. Mengajukan pertanyaan. 

2. Dokumentasi 

 

3.6  Analisis Data 

 Analisis data dilakukan setelah mendapatkan data yang dibutuhkan baik 

data primer maupun sekunder dengan menggunakan reduksi data. Reduksi data 

adalah proses penyederhanaan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. 

Reduksi data dilakukan untuk menajamkan analisis, meggolongkan dan memilah 
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data yang diperlukan dan tidak. Data yang direduksi, setelah itu disajikan dalam 

bentuk naratif atau tabel dan ditarik kesimpulan atau diverifikasi. 

 

3.7  Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Menurut Bachri (2014:55) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif di 

perlukan teknik pemeriksaan validitas internal (credibility), validitas eksternal 

(transferability), reliabilitas (dependability), dan objektif (cofirmability). 

Berdasarkan macam-macam uji keabsahan tersebut, peneliti menggunakan uji 

kredibilitas sebagai berikut: 

1. Triangulasi 

 Menurut Bachri (2014:55) trigulasi adalah suatu pendekatan analisa data 

yang mesintesa data dari berbagai sumber, dengan cara menguji informasi 

dengan mengumpulkan data melalui metode berbeda, oleh kelompok 

berbeda, dan dalam populasi berbeda. Dalam hal ini, peneliti memilih 

triangulasi sumber untuk menguji keabsahan temuan dengan 

membandingkan hasil wawancara informan satu dengan informan lainnya. 

2. Menggunakan Bahan Referensi  

Bahan referensi yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

dokumen pendukung seperti hasil wawancara, rekaman, transkrip 

pertanyaan wawancara dan foto lapangan untuk mendukung uji 

kredibilitas. 
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3.8 Tahapan Penelitian 

 Dalam penelitian ini akan dilakukan beberapa langkah sebagai berikut: 

1. Penentuan permasalah dan tujuan yang akan dicapai. 

2. Mencari referensi penelitian. 

3. Penentuan sumber penelitian. 

4. Pembuatan panduan pertanyaan wawancara. 

5. Penentuan sampling untuk informan wawancara. 

6. Melakukan wawancara. 

7. Melakukan analisis data dengan reduksi data. 

8. Menguji keabsahan temuan dan penarikan kesimpulan. 

 


