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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam 

penelitian. Selain itu, peneliti akan menjelaskan teknik pengumpulan data, tahapan 

penelitian dan uji kredibilitas data.  

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. 

Peneliti memilih untuk menggunakan metode kualitatif melalui studi lapangan dan 

studi pustaka. Mardawani (2020:3), mengatakan bahwa, “penelitian kualitatif 

adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemaham 

tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif”. Mardawani (2020:4), juga 

mengatakan bahwa “pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan 

pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena 

sosial dan masalah manusia”. Oleh karena itu pendekatan menggunakan metode 

kualitatif deskriptif dinilai sangat tepat untuk menganalisis fenomena ini. Metode 

ini digunakan karena data yang diteliti merupakan data deskriptif berupa dokumen, 

tulisan, dan kata-kata yang berasal dari sumber atau informan dan penelitian 

terdahulu. Dalam proses perancangan penelitian ini, peneliti melihat adanya tren 

kuliner selama masa pandemi Covid-19 yang dapat menjadi sebuah peluang bisnis. 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena dinilai sebagai pendekatan yang 
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tepat untuk meneliti fenomena ini. Peneliti juga akan terlibat secara langsung dalam 

situasi atau fenomena yang diteliti ini serta melakukan pengambilan data lapangan 

menggunakan metode wawancara dengan informan pelaku bisnis. 

 

3.2 Kehadiran Peneliti 

 Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen utama. 

Peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan data studi pustaka dan terjun 

langsung untuk pengumpulan data studi lapangan. Mardawani (2020:3), 

mengatakan bahwa adanya hal-hal yang dapat memengaruhi hasil penelitian, 

“terdapat dua hal utama yang memengaruhi kualitas hasil penelitian yaitu kualitas 

instrumen penelitian dan kualitas proses pengumpulan data. Pada penelitian 

kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri 

sebagai instrumen kunci (manusia sebagai key instrument)”. Sugiyono (2019:17), 

juga mengatakan bahwa “dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang 

atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri”. Menurut Anggito dan Setiawan 

(2018:76), “peneliti berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 

analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari apa yang ditemukan 

dilapangan”. 

 Dalam penelitian ini, peneliti yang disebut sebagai key instrument akan 

menetapkan fokus penelitian terhadap fenomena yang diteliti. Peneliti juga akan 

menetapkan dan memilih informan untuk diwawancarai sebagai sumber data 

primer. Peneliti akan melakukan pengumpulan data dan analisis data yang 
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ditemukan selama penelitian. Peneliti juga akan melakukan pengumpulan data 

sekunder melalui penelitian terdahulu dengan topik terkait.  

 

3.3 Lokasi dan Periode Penelitian 

 Tohardi (2019:446) menjelaskan bahwa: 

Lokasi penelitian harus didasarkan pada pertimbangan logis (ilmiah), 

seperti alasan bahwa objek penelitian hanya ada di lokasi penelitian 

tersebut. Jika objek penelitian terdapat juga di tempat (lokasi) lain, 

maka alasan logis yang bisa diajukan untuk memilih salah satu lokasi 

penelitian yang sama tersebut adalah misalnya: lokasi penelitian yang 

dipilih oleh peneliti lebih mudah dijangkau, biaya transportasi lebih 

murah, waktu tempuh lebih pendek (efektif dan efisien), medan yang 

dilalui lebih ringan dan sebagainya. 

 

 Oleh karena itu peneliti menetapkan bahwa penelitian ini akan dilakukan di 

kota Surabaya. Keputusan ini dicapai dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang 

membuat perjalanan antar kota tidak memungkinkan dan akan memakan waktu 

serta biaya lebih. Lokasi untuk penelitian ini akan terfokuskan untuk melihat 

fenomena yang terjadi di Kota Surabaya. Selain itu, informan yang ditentukan 

merupakan para pelaku bisnis yang berlokasi di Surabaya.  

 Fenomena yang diteliti merupakan sebuah fenomena yang baru terjadi atau 

merupakan sebuah tren, maka periode penelitian ini adalah selama satu tahun yaitu 

dari tahun 2020 sampai tahun 2021. 

Tabel 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian  

No Tanggal Kegiatan Lokasi 

1.  15 Oktober 2020 Menyusun proposal penelitian dan menganalisis 
penelitian terdahulu Kota Surabaya 

2.  25 Maret 2021 Menyusun pertanyaan wawancara untuk informan 
pelaku bisnis Kota Surabaya 

3.  10 April 2021 Menyusun pertanyaan wawancara untuk informan ahli Kota Surabaya 
Sumber: Data Diolah (2021) 
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Tabel 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan) 

4.  

30 April 2021, 
  3   Mei 2021, 
  5   Mei 2021, 
  6   Mei 2021, 
  9   Mei 2021 

Melakukan wawancara dengan informan AF 
Melakukan wawancara dengan informan VP 
Melakukan wawancara dengan informan HM 
Melakukan wawancara dengan informan RA 
Melakukan wawancara dengan informan RP 

Kota Surabaya 

5.  10   Mei 2021 Mengolah data dan menyusun laporan  Kota Surabaya 
Sumber: Data Diolah (2021) 

  

3.4 Sumber Data 

 Menurut Helaluddin dan Wijaya (2019:74), “berdasarkan sumbernya, data 

dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder”. Data 

primer adalah sumber data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung tanpa 

melalui adanya perantara.  Lalu data sekunder adalah data yang didapatkan oleh 

peneliti secara tidak langsung, seperti mengumpulkan data yang telah didapatkan 

oleh orang lain melalui penelitian terdahulu. Bagi penelitian dengan pendekatan 

kualitatif, sumber data yang digunakan oleh peneliti terbagi menjadi dua yaitu: 

1.  Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara 

yang dilakukan secara mendalam dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah 

dirancang terlebih dahulu oleh peneliti. Peneliti akan menggunakan 

wawancara semi terstruktur untuk memperoleh data yang sesuai. 

Wawancara akan dilakukan oleh peneliti dengan informan terkait yang 

terlibat secara langsung dengan fenomena yang terjadi saat ini yaitu adanya 

peluang bisnis precooked meal siap saji masakan Indonesia selama masa 

pandemi. 

 



 

27 

 

2.  Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini akan diperoleh melalui sumber 

data yang sudah ada dalam penelitian terdahulu seperti di dalam jurnal, 

tugas akhir, buku, berita, maupun artikel yang berkaitan dengan fenomena 

yang diteliti. Hasil data sekunder didapatkan untuk menjadi data pendukung 

sumber data primer 

 

3.4.1 Subjek Penelitian 

 Pada penelitian ini, penentuan subjek penelitian atau informan untuk 

wawancara didasari dengan keterlibatan langsung subjek dengan fenomena yang 

terjadi. Pemilihan informan ditentukan secara purposive dengan pertimbangan dan 

tujuan tertentu, (Sugiyono, 2019:289). Peneliti mempertimbangkan kriteria 

informan seperti seberapa besarnya informan terlibat dengan fenomena, serta umur 

dari usaha yang dijalankan informan. Peneliti memutuskan untuk memilih tiga 

pelaku bisnis usaha kuliner yang mengeluarkan produk siap saji selama masa 

pandemi dengan usaha bisnis yang sudah berjalan lebih dari satu tahun.  Kemudian 

informan akan menjawab serangkaian pertanyaan selama proses wawancara semi 

terstruktur dan direkam. 

 

3.4.2 Penjaringan Data 

 Penelitian ini akan menggunakan purposive sampling untuk mengumpulkan 

data penelitian. Sugiyono (2019:133), mengatakan bahwa “sampel ini lebih cocok 

digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian penelitian yang tidak 
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melakukan generalisasi”. Hal tersebut dikarenakan pemilihan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling telah melalui berbagai pertimbangan. 

Pertimbangan yang peneliti putuskan adalah seperti kriteria informan dan usaha 

yang dijalani sehingga hasil penelitian bisa mewakili populasi.  

 

3.5 Pengumpulan Data  

 Dalam penlitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan wawancara. Sugiyono (2019:304), mengatakan bahwa “wawancara adalah 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan”. 

 Sugiyono (2019:21), juga mengatakan bahwa “dalam penelitian kualitatif 

peneliti sebagai human instrument dan dengan teknik pengumpulan data 

participant observation (observasi berperan serta) dan in-depth interview 

(wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data”.  

 Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data primer penelitian ini, peneliti 

akan melakukan wawancara semi terstruktur secara mendalam dengan informan 

atau subjek penelitian dan juga dokumentasi sumber. Berhubung situasi pandemi 

Covid-19 belum terkendali, maka peneliti akan melakukan sesi wawancara melalui 

Zoom meeting. Peneliti akan mengutamakan keselamatan dan kesehatan peneliti 

serta informan selama proses penelitian. 
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3.6 Analisis Data 

 Analisis data dilakukan untuk memproses data yang telah didapatkan agar 

dapat menarik sebuah kesimpulan dari hasil temuan. Menurut Helaluddin dan 

Wijaya (2019:102), menjelaskan bahwa “proses analisis data dalam penelitian 

kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain, sehingga mudah dipahami”. 

 Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis. Data yang disusun merupakan hasil dari wawancara, catatan lapangan 

ataupun dari kumpulan dokumentasi. Proses ini sangat penting agar peneliti dapat 

melihat data secara keseluruhan dan menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami, 

baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Data kualitatif yang dianalisis 

bersifat induktif, atau peneliti menganalisis berdasarkan data yang diperoleh 

(Sugiyono, 2019:320). 

 Sugiyono (2019:322-329), juga menjelaskan langkah-langkah dalam 

memproses sebuah data menurut teori milik Miles dan Huberman (1984) sebagai 

berikut: 

1. Data Collection atau Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data dengan cara 

observasi, wawancara mendalam dan juga dokumentasi atau bisa juga 

menggunakan gabungan dari ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data 

untuk penelitian kualitatif ini dapat dilakukan berhari-hari ataupun 

berbulan-bulan tergantung dengan situasi sosial atau objek yang diteliti.  
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2. Data Reduction atau Reduksi Data 

Berhubung data untuk penelitian kualitatif jumlahnya cukup banyak, 

sehingga diperlukannya tahapan reduksi data. Mereduksi data berarti 

peneliti diharapkan untuk dapat merangkumkan dan memilih isi data yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Peneliti juga mencari tema 

serta pola dari data tersebut. Proses reduksi data ini diharapkan dapat 

membantu peneliti untuk ke depannya.  

3. Data Display atau Penyajian Data 

Tahap penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dikategorikan ke 

dalam bentuk uraian singkat, atau juga menggunakan bantuan bagan, 

flowchart dan sejenisnya. Tujuannya adalah agar data yang sudah 

didapatkan dapat dengan mudah dilihat dan dimengerti untuk dapat maju ke 

proses selanjutnya.  

4. Conclusion Drawing atau Verification 

Proses menarik kesimpulan adalah tahapan terakhir dalam menganalisis 

data untuk penelitian kualitatif. Kesimpulan tersebut merupakan sebuah 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dari proses ini 

dapat berupa dalam bentuk deskripsi atau gambaran suatu objek yang sifat 

sebelumnya masih remang-remang. Kemudian setelah diteliti, fenomena 

tersebut menjadi lebih jelas.  
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3.7 Validitas dan Reliabilitas 

 Menurut Sugiyono (2019:363), menjelaskan bahwa “dalam penelitian 

kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan 

antara dengan yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada 

objek yang diteliti”. Data penelitian tersebut dapat dibilang valid jika sesuai dengan 

keadaan atau fenomena yang diteliti dan apa adanya. Hasil dari penelitian kualitatif 

juga bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia. Bersifat jamak yang 

berartikan data yang ditemukan dapat terpengaruh oleh latar belakang atau fokus 

peneliti.  

 

3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Menurut Sugiyono (2019:369), “triangulasi teknik untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda”. Dalam penelitian ini, untuk menguji kebasahan data, 

peneliti akan menggunakan data yang diperoleh dari wawancara informan pelaku 

bisnis, observasi melalui media sosial, dilengkapi dengan data dari informan ahli 

dan penelitian terdahulu. 

 Sugiyono (2019:370-371), menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan 

bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang 

telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung 

dengan adanya rekaman wawancara”. Peneliti akan melakukan proses wawancara 

dengan para informan yang akan direkam secara digital. Rekaman hasil wawancara 
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kemudian akan dijadikan transkrip untuk diolah dan dibahas sehingga dapat 

menghasilkan sebuah kesimpulan. 

 

3.9 Tahapan Penelitian  

 Menurut Muhlis dkk (2019:178), “penelitian dilakukan melalui tiga tahapan 

yaitu: tahap pra lapangan, tahap lapangan, dan tahap pasca lapangan”. Berikut ini 

adalah penjelasannya: 

1. Tahap Pra-Lapangan 

Adalah tahapan yang dilakukan sebelum melakukan pengumpulan data. 

Dalam tahapan ini, peneliti mempersiapkan sebuah rencana untuk penelitian. 

Pada tahapan ini peneliti melakukan studi pustaka terhadap topik atau 

fenomena yang diteliti. Peneliti juga diharapkan untuk dapat mengetahui 

gambaran keseluruhan objek atau daerah penelitian dengan cara melakukan 

orientasi lapangan untuk maju ke tahap selanjutnya. Pada tahapan ini, 

peneliti sudah diharapkan untuk mengetahui hal-hal yang sekiranya 

dibutuhkan pada tahap lapangan.  

2. Tahap Lapangan 

Pada tahap lapangan, peneliti akan mulai melakukan pengumpulan data 

primer dengan melalui wawancara informan serta observasi.  

3. Tahap Pasca Lapangan 

Lalu pada tahap pasca lapangan, peneliti akan mulai menganalisis data yang 

didapatkan di lapangan dan menarik kesimpulan untuk melengkapi proses 

penelitian. 


