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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah 

kualitatif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa  data  yang  

menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini 

disebabkan karena pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

memerlukan data deskriptif berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari  

narasumber yang  diamati.  

Menurut Denzin dan Licon (dalam Helaluddin 2018:4) penelitian kualitatif 

didefinisikan sebagai metodologi yang menyediakan alat-alat dalam memahami 

arti secara mendalam yang berkaitan dengan fenomena yang kompleks dan 

prosesnya dalam praktik kehidupan social.  

Menurut Hilal dan Alabri (dalam Helaluddin 2018:4) metode kualitatif 

juga diartikan sebagai metode penelitian dalam mendeskrispsikan fenomena 

berdasarkan sudut pandang para informan, menemukan realita yang beragam dan 

mengembangkan pemahaman secara holistik tentang sebuah fenomena dalam 

konteks tertentu. 

Pendekatan kualitatif dipilih karena penekanan pendekatan ini terdapat 

pada makna dan sifatnya yang induktif sehingga dapat digunakan untuk 
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mengetahui dan memahami lebih dalam tentang Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Anak Muda Dalam Membuka Bisnis di Bidang Kuliner di Kota 

Gresik.  

 

3.2 Kehadiran Peneliti 

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai 

instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia dapat pula 

digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas, peneliti sebagai 

instrumen kunci. Oleh karena itu dalam penelitian kulaitatif kehadiran peneliti 

adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia 

dan non-manusia yang ada dalam kancah penelitian. Kehadirannya di lapangan 

penelitian harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui 

oleh subyek penelitian. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancah 

penelitian, apakah terlibat aktif atau pasif (Wahidmurni, 2017:5). 

Pada penelitian ini kehadiran peneliti sangat penting untuk mempelajari 

serta memahami secara lebih mendalam terkait data yang dikumpulkan melalui 

informan yang telah ditentukan. Kepercayaan dan keintiman dari responden juga 

hal penting sehingga dibutuhkan kehadiran peneliti guna membangun relasi. 

Peneliti akan hadir dalam setiap proses penelitian diawali dengan menentukan 

fokus dan topik penelitian, menentukan sumber data baik primer maupun 

sekunder, menganalisis data, menafsirkan data penelitian, dan membuat 

kesimpulan penelitian. 
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3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari 

objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data penelitian yang akurat. Lokasi 

penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan kedekatan, bahwa lokasi berada di 

Indonesia, Provinsi Jawa Timur di Kota Gresik. 

 

3.4 Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Sumber data primer diambil dari narasumber atau 

informan. Narasumber dan informan dalam hal ini adalah para pemuda sudah 

membuka bisnis kuliner di kota Gresik selama minimal satu tahun. Sumber data 

sekunder didapatkan melalui sumber pustaka berupa buku maupun jurnal 

pendukung yang dapat melengkapi data penelitian sehingga data yang didapat 

akurat.  

 

3.4.1 Subjek Penelitian 

 Subjek dari penelitian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anak Muda 

Dalam Membuka Usaha di Bidang Kuliner di Kota Gresik adalah pemuda Kota 

Gresik dengan umur 16-30. 
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3.4.2 Penjaringan Data 

Penelitian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anak Muda Dalam 

Membuka Usaha di Bidang Kuliner di Kota Gresik menggunakan metode 

purposive sampling. Menurut Sugiyono (2018:300) purposive sampling adalah 

teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, seseorang atau 

sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang 

atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya, 

Dalam penelitian ini, Kriteria yang digunakan dalam menjaring data penelitian ini 

adalah:  

1. Pemuda dengan usia 16-30 yang sudah memulai bisnis kuliner di kota 

Gresik. 

2. Bisnis tersebut sudah berjalan minimal satu tahun. 

 

3.5       Pengumpulan data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan beberapa cara sebagai berikut: 

1. Wawancara (In Depth Interview) 

Metode ini adalah pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam 

terhadap subjek penelitian sebagai informan. Esterberg (dalam Sugiyono, 

2018:317) menyampaikan bahwa wawancara adalah “a meeting of two persons to 

exchange information and idea through questions and responses, resulting in 

communication and joint a construction of meaning about a particular topic”. 
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Menurut Mason (dalam Rosaliza, 2015:72) “the qualitative interviewing is 

usually intended to refer to in-depth, semi stuctured or loosely structured form of 

interviewing” Mason membahas ciri-ciri umum wawancara sebagai berikut : 

a. “The interactional exchange of dialouge. Qualitative interviews may 

involve one-to one interactions, larger grup interviewing or focus grup, 

and may take place face to face, or over the telephone on internet.” 

b. “A relativity informal style, for example, with the appearance in face to  

face interviewing of a conversation or discussion rather than a formal 

question and answer format.” 

c. “A thematic, topic-centred, biographical or narrative approach has a 

number of topics, themes or issues which they wish to cover, or a set or 

starting point for discussion, or specific stories which they wish the 

interview to tell. The researcher is unlikely to have a complete an 

sequenced script af questins, and most qualitative interviews are 

desaigned to have a fluid and flexible structure, and to allow research and 

interviewee(s) to develop unexpected themes.” 

Pada penjelasan tersebut dalam proses wawancara terjadi pertemuan antara 

dua orang yang akan bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab untuk 

mendapatkan makna dalam topik yang ditentukan. Secara lebih mendalam 

wawancara akan menggunakan jenis wawancara semistruktur. Wawancara 

semistruktur termasuk dalam kategori in-depth interview yang pada 

pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan jenis wawancara terstruktur. 

Mengacu pada pengertian di atas maka pengambilan data dilakukan melalui 
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wawancara ke subjek penelitian dengan memberikan kebebasan subjek untuk 

berbagi informasi dalam ruang lingkup pedoman pertanyaan wawancara yang 

telah dirumuskan dalam penelitian ini. Subjek yang akan diwawancarai adalah 

para pemuda yang sudah memiliki bisnis kuliner di Kota Gresik untuk 

mempelajari Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anak Muda Dalam Membuka 

Usaha di Bidang Kuliner di Kota Gresik secara lebih valid dan mendalam. 

2. Dokumen/Dokumentasi 

Menurut Guba dan Lincoln (dalam Nilamsari, 2014:178) menjelaskan 

istilah dokumen dibedakan dengan record. Definisi record adalah setiap 

pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang untuk keperluan pengujian suatu 

peristiwa atau menyajikan akunting. Sedang dokumen adalah setiap bahan tertulis 

ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan 

seorang penyidik. Sedangkan menurut Bogdan (dalam NilamSari, 2014:178) 

menyebutkan dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa 

berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.  

Berdasarkan teori pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, 

baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, 

yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. 

 

3.6 Analisis Data 

Menurut Wahidmurni (2017:13) proses analisis data penelitian dalam 

penelitian kualitatif berbeda dengan proses analisis data dalam penelitian 
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kuantitatif yang menggunakan program statistics, proses analisis data dalam 

pendekatan kuantitatif dapat dilakukan jika seluruh data penelitian berhasil 

dikumpulkan, sedangkan dalam pendekatan kualitatif proses analisis data 

dilakukan selama proses pengumpulan data dilakukan sampai laporan penelitian 

selesai dikerjakan. 

Sedangkan menurut Suyuthi (dalam Wahidmurni, 2017:13) pengumpulan 

analisis data dilakukan secara terpadu, artinya analisis telah dikerjakan sejak di 

lapangan, yakni dengan penyusunan data atau bahan empiris (synthesizing) 

menjadi pola-pola dan berbagai katagori secara tepat. Bahan empiris yang 

terhimpun dianalisis dengan menggunakan tiga langkah analisis yang disarankan 

Miles dan Huberman (dalam Wahidmurni, 2017:13) yaitu reduksi data, pemaparan 

bahan empiris dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Analisis ini akan dilakukan untuk menganalisis data hasil dari 

pengumpulan data baik yang berasal dari data primer, maupun data sekunder yang 

berasal dari dokumen penunjang. 

 

3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pengecekan akan dilakukan dengan dua cara yaitu triangulasi data dan 

member checking:  

1. Triangulasi Data Peneliti akan mengecek keabsahan data dengan 

membandingkan hasil wawancara dan teori dasar apakah hasil yang 

didapatkan kaedahnya sesuai dengan landasan-landasan teori yang dipakai.  
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2.  Member checking mengulangi sebuah pernyataan yang telah diungkapkan 

oleh para responden yang telah ditafsirkan apakah sesuai dengan ide yang 

responden ungkapkan. Uji keabsahan ini akan dilakukan kepada setiap 

sumber. 

 

3.8 Tahapan Penelitian 

 Dalam penelitian ini akan dilakukan beberapa langkah sebagai berikut: 

1. Penentuan permasalahan dan tujuan 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 dan pengolahan data. 

8. Menguji keabsahaan temuan dan penarikan kesimpulan. 

 

 


