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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Menurut Nasution dalam Rukajat (2018:1), “penelitian dengan pendekatan 

kualitatif adalah penelitian yang mengamati orang dalam lingkungannya, 

berinteraksi dengan orang tersebut, berusaha memahami bahasa dan tafsiran 

narasumber tentang dunia disekitarnya”. Selain itu, Rukajat (2018:4) 

menambahkan bahwa “penelitian kualiatif tidak diperoleh melalui prosedur 

kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang 

menggunakan angka. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif”. 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif 

deskriptif. Zohrahayaty dkk (2019:66) mengatakan bahwa “penelitian deskriptif 

adalah jenis penelitian terhadap suatu objek yang tujuannya untuk membuat 

deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki”.  

3.2  Kehadiran Peneliti 

Menurut Pahlevi dkk (2016:90), “kehadiran peneliti dalam penelitian ini 

mutlak dibutuhkan karena peneliti adalah intrumen kunci yang berinteraksi 

langsung dengan apa yang diteliti". Oleh karena itu, peneliti akan terus 
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berkomitmen hadir dalam setiap proses pembuatan penelitian ini mulai dari 

pencarian referensi, wawancara, sampai proses pembuatan kesimpulan selesai. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

 Peneliti berdomisili di Kota Surabaya. Subjek dari peneliti adalah orang 

yang berprofesi sebagai food photographer, pemilik restoran, pakar industri 

kuliner, dan konsumen. Peneliti akan mewawancarai food photographer, pemilik 

restoran, pakar industri kuliner, dan konsumen. Oleh karena itu, peneliti 

menetapkan lokasi dari penelitian ini ada di Kota Surabaya. 

 

3.4 Sumber Data 

 Amrin (2016:76) mengatakan bahwa “sumber data menjadi dua bagian 

yaitu data primer dan data sekunder”. Menurut Amrin (2016:76), “data primer 

adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari responden, dan bukan 

berasal dari pengumpulan data yang pernah dilakukan sebelumnya, sedangkan 

data sekunder adalah data yang telah diolah dari data primer, dapat berupa seluruh 

pustaka dan laporan dari penelitian terdahulu”. Oleh sebab itu, data primer yang 

peneliti gunakan adalah hasil wawancara dan observasi peneliti kepada seluruh 

narasumber yang ada, sedangkan data sekundernya adalah seluruh hasil pustaka 

yang peneliti dapatkan pada saat penelitian ini hendak dijalankan seperti buku dan 

jurnal. 
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3.4.1 Subjek Penelitian 

 Menurut Arikunto dalam Nainggolan (2016:92), “subjek penelitian adalah 

sumber data yang digunakan dalam penelitian”. Peneliti menetapkan bahwa 

subjek penelitian dalam penelitian ini adalah food photographer, pemilik restoran 

atau tempat makan, konsumen, dan pakar industri kuliner. Food photographer 

dipilih karena food photographer adalah orang yang bergelut di dunia fotografi 

makanan yang tentu memiliki pengalaman di bidang yang ingin peneliti teliti. 

Pemilik restoran atau tempat makan berguna sebagai pihak yang menggunakan 

jasa food photographer sehingga dapat memberikan keterangan mengenai manfaat 

food photography di industri kuliner. Konsumen adalah orang yang dimintai 

keterangan karena telah melihat hal-hal di restoran yang terkait dengan food 

photography sehingga peneliti dapat mengetahui dampak peran food photography 

bagi konsumen. Pakar industri kuliner adalah orang yang cukup lama menggeluti 

bidang kuliner dan dapat dimintai keterangan mengenai industri kuliner secara 

teoritis.  

 

3.4.2 Penjaringan Data 

 Guna melakukan penjaringan data, peneliti menetapkan menggunakan 

teknik sampel bertujuan. Menurut Sugiyono dalam Solihah dan Afriansyah 

(2017:292), “teknik sampel bertujuan adalah teknik pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu sehingga subjek yang dipilih adalah subjek 

yang dapat memberikan informasi sebanyak mungkin dalam penelitian ini”. Oleh 

karena itu, peneliti telah menetapkan subjek penelitian pada sub bab 3.4.1 karena 
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subjek penelitian tersebut mampu memberikan informasi kepada peneliti terkait 

penelitian ini. 

 

3.5 Pengumpulan Data 

 Peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan melakukan tiga hal 

yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sugiarto (2015:88) mengatakan 

bahwa “observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan 

mencatat secara sistematik unsur-unsur yang tampak dalam suatu objek 

penelitian”. Sugiarto (2015:88) mengatakan bahwa “wawancara adalah teknik 

pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang 

menjadi informan dengan bercakap-cakap secara tatap muka”. Sugiarto (2015:88) 

mengatakan “dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari 

bukti-bukti dari sumber non-manusia terkait dengan objek yang diteliti”. 

 

3.6 Analisis Data 

 Miles dan Huberman dalam Gumilang (2016:156) mengatakan bahwa 

tahap analisis data dilakukan dengan tiga jalur yaitu: 

1. Reduksi data: proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

2. Penyajian data: kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 
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3. Penarikan kesimpulan: keadaan dimana peneliti menarik kesimpulan pada 

saat di lapangan. 

 

3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Guna mendapatkan penelitian yang baik, maka keabsahan dari penelitian 

sangatlah penting, untuk itu peneliti akan melakukan triangulasi sumber guna 

memeriksa keabsahan dari penelitian ini. Menurut Hadi (2017:77), “triangulasi 

sumber adalah teknik untuk melakukan pengecekan keabsahan data”. Hadi 

(2017:77) menambahkan bahwa “triangulasi sumber adalah teknik untuk 

mengecek data melalui berbagai sumber atau informan yang relevan dengan 

konteks penelitian”. 

 

3.8 Tahapan Penelitian 

 Berikut adalah beberapa tahapan yang akan peneliti lakukan guna 

menjalankan penelitian ini, yaitu: 

1. Peneliti akan mencari penelitian terdahulu dan teori yang mendasari 

penelitian ini. 

2. Setelah mendapatkan teori, peneliti akan menentukan siapa saja yang 

menjadi narasumber peneliti. 

3. Peneliti akan menyiapkan daftar pertanyaan untuk dilontarkan ke 

narasumber. 

4. Peneliti akan mulai mewawancarai setiap narasumber yang ada. 

5. Setelah wawancara, peneliti akan melakukan transkrip. 
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6. Peneliti akan mulai menguji validitas dari hasil wawancara dengan 

triangulasi sumber. 

7. Setelah proses validasi selesai, peneliti akan menyajikan data dan 

membuat kesimpulan. 

 


