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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1       Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah suatu metode pengumpulan data dengan latar alamiah dengan 

tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dimana peneliti berperan 

sebagai kunci dan hasil penelitiannya berupa makna daripada generalisasi (Anggito 

dan Setiawan, 2018:7). Metode ini disebut kualitatif karena data yang diperoleh 

tidak menggunakan alat-alat pengukur (Rahmat, 2009:8). Metode pendekatan 

kualitatif digunakan karena dapat menerangkan secara menyeluruh suatu gejala 

atau fenomena (Rahmat, 2009:1).  

Sifat dari penelitian ini adalah pengembangan, hal ini diindikasikan dari 

adanya penelitian dengan topik akseptasi namun menggunakan objek penelitian 

yang berbeda. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana akseptasi atau 

penerimaan produk ayam goreng kalasan frozen pada masyarakat Surabaya. 

Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh hasil data yang 

terperinci dan lengkap, oleh karena itu peneliti akan menggunakan metode 

pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif yang akan digunakan adalah 

fenomenologi yang melihat secara dekat interpretasi individual tentang 

pengalaman-pengalamannya (Sugiarto, 2015:13). 
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3.2  Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bertujuan sebagai mediator, 

pewawancara dan pengumpul data. Peneliti akan terlibat langsung di lapangan 

untuk mengumpulkan data dan melakukan blind tasting sebagai pewawancara. 

Kehadiran peneliti di lapangan bersifat netral sehingga tidak akan memengaruhi 

hasil data yang diterima.  

 

3.3 Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Tunjungan Plaza, Surabaya. Kota Surabaya dipilih 

karena kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dan memiliki 

potensi bisnis kuliner yang bagus. Kota Surabaya juga dipilih karena keinginan 

peneliti untuk mengetahui potensi bisnis ayam kalasan frozen dan keinginan dari 

peneliti untuk menjual produk ayam goreng kalasan frozen di Surabaya. Tunjungan 

Plaza dipilih karena berada di pusat kota Surabaya dan merupakan lokasi yang 

strategis.  

 

3.4  Sumber Data  

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, 

yaitu data primer dan sekunder. Data primer akan diambil melalui hasil wawancara 

dengan informan yang dipilih secara acak, menggunakan pertanyaan yang dibuat 

sebelumnya. Pertanyaan wawancara akan berisikan pertanyaan tentang pendapat 

responden, sedikit penjelasan mengenai produk ayam kalasan frozen, disertai 

dengan pertanyaan hasil blind tasting produk ayam kalasan frozen dan pendapat 



 
 

19 

responden terhadap penerimaannya. Sedangkan sumber data sekunder diambil dari 

hasil penelitian terdahulu, bersumber dari jurnal, tugas akhir, dan buku. 

 

3.4.1  Subjek Penelitian 

 Subjek yang ditentukan dalam penelitian ini adalah 15 masyarakat Surabaya 

berusia 17 tahun ke atas yang dipilih secara acak dan tertarik untuk mencoba ayam 

goreng kalasan frozen. Dipilihnya batas umur subjek yang terlibat dalam penelitian 

ini dikarenakan masyarakat berusia 17 tahun keatas sudah dianggap sebagai orang 

dewasa secara hukum (Nurkholis, 2018:76). Dalam penelitian ini subjek penelitian 

akan disebut sebagai sampel dan informan, Kenton (2019) mengatakan bahwa: 

A sample refers to a smaller, manageable version of a larger group. It is a 

subset containing the characteristics of a larger population. Samples are 

used in statistical testing when population sizes are too large for the test to 

include all possible members or observations. A sample should represent 

the population as a whole and not reflect any bias toward a specific 

attribute. 

 

Menurut Allen (2017) informan adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan 

atau keahlian khusus mengenai kebudayaan tertentu atau anggota dari suatu 

organisasi. Dari jumlah sampel yang diambil diharapkan dapat mewakili suara 

masyarakat Surabaya.   

 

3.4.2 Penjaringan Data 

 Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penjaringan data 

random sampling. Menurut Tuovila (2020) hasil dari penjaringan data random 

sampling memiliki potensi kecil terhadap hasil data yang bias karena setiap calon 

responden di dalam suatu populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih.  

https://www.investopedia.com/terms/p/population.asp
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Ditentukan jumlah responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini sejumlah 15 

responden. Jumlah ini ditentukan berdasarkan populasi kota Surabaya pada tahun 

2020 yang sebanyak 3.159.943 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2019). 

Sebelumnya peneliti juga telah melakukan pra survei dengan tujuan untuk 

mengetahui pengetahuan dan ketertarikan masyarakat Surabaya terhadap ayam 

goreng kalasan dan ayam goreng kalasan frozen. Hasil dari survei dapat digunakan 

sebagai data pelengkap dari penelitian ini. Dalam penjaringan data untuk menguji 

akseptasi ayam goreng kalasan frozen juga akan dilakukan blind testing terhadap 

ayam goreng kalasan frozen dan non-frozen. Blind testing digunakan karena hasil 

dari tes ini dapat memberikan hasil penilaian yang tidak dipengaruhi persepsi 

manusia (Lowengart, 2013:8).  

 

3.5 Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian kualitatif terdapat empat metode yang umum digunakan 

untuk mengumpulkan data, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan focus 

group discussion (Rahardjo, 2011). Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode wawancara dalam pengumpulan data. Menurut Rahardjo (2011) wawancara 

adalah proses komunikasi atau interaksi dengan tujuan untuk mengumpulkan 

informasi melalui tanya jawab yang dilakukan peneliti dengan subjek penelitian 

atau informan. Wawancara yang akan dilakukan peneliti akan bersifat guided 

interview. Olson (2016:40) menyatakan bahwa guided interview mengindikasikan 

pewawancara sudah menyusun atau mengostruksi daftar pertanyaan sehingga 

wawancara bersifat lebih kaku dari wawancara yang tidak terstruktur. Berjalannya 
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wawancara akan berdasarkan blind testing yang dilakukan pewawancara untuk 

mengetahui akseptasi ayam goreng kalasa frozen.  

 

3.6 Analisis Data 

 Analisis data kualitatif adalah berbagai proses dan prosedur dimana data 

yang terkumpul diolah dan diubah menjadi suatu bentuk penjelasan, pengertian, 

atau interpretasi dari orang atau situasi yang diteliti (Wanjohi, 2010). Berbeda 

dengan penelitian kuantitatif, data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa 

hasil observasi, kata-kata, gambar dan bahkan symbol (Bhatia, 2018). Menurut 

Bhatia (2018) mengambil jawaban yang pasti dari hasil analisis data yang berupa 

kata-kata, gambar, dan hasil observasi itu mustahil, sehingga cocok digunakan 

dalam penelitian kualitatif. Bhatia (2018) juga mengemukakan bahwa langkah-

langkah yang harus dilalui sebelum menganalisis data adalah: 

1. Getting familiar with the data, peneliti harus membaca keseluruhan data 

berulang kali untuk membiasakan diri dengan hasil data dan mulai melihat 

atau mencari pola.  

2. Revisiting research objects, peneliti harus kembali meneliti objek penelitian 

kemudian mengidentifikasi pertanyaan yang dapat dijawab dari hasil data 

yang diperoleh. 

3. Developing framework, hasil data yang diperoleh diidentifikasikan menjadi 

beberapa kategori seperti usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan 

pengelompokkan respon positif dan negatif.  
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4. Identifying patterns and connections, setelah data dikelompokkan peneliti 

kemudian dapat mulai melihat tema, dan menemukan pola jawaban yang 

umum dari pertanyaan.  

 

3.7 Validitas dan Reliabilitas 

 Middleton (2019) menyatakan bahwa validitas dan reliabilitas adalah suatu 

konsep yang digunakan untuk mengukur kualitas suatu penelitian. Menurut Ghazali 

(2016: 150) validitas dan reliabilitas memiliki kesinambungan karena segalanya 

dapat dipercaya (reliabel) namun tidak valid, tetapi hal itu tidak bisa valid jika tidak 

dapat diandalkan. Menurut Middleton (2019) validitas mengacu pada seberapa 

akuratnya sebuah metode mengukur apa yang seharusnya diukur. Drost (2011:118) 

juga mengemukakan bahwa validitas adalah cara kualitatif untuk memastikan 

bahwa indikator penelitian memanfaatkan makna konsep sebagaimana yang sudah 

ditentukan peneliti. Sedangkan reliabilitas menurut Drost (2011:106) adalah: 

reliability is the extent to which measurements are repeatable – when 

different persons perform the measurements, on different occasions, under 

different conditions, with supposedly alternative instruments which measure 

the same thing 

 

3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber untuk mengecek 

keabsahan temuan. Carter dkk (2014:545) mengatakan bahwa:  

Data source triangulation involves the collection of data from different 

types of people, including individuals, groups, families, and communities, 

to gain multiple perspectives and validation of data 
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Metode ini digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh peneliti melalui 

wawancara dengan informan dan sampel.  

 

3.9 Tahapan Penelitian 

 Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini menurut Creswell 

(2012:16) adalah sebagai berikut: 

1. Exploring a problem and developing a detailed understanding of a central 

phenomenon. 

2. Having the literature review play a minor role but justify the problem. 

3. Stating the purpose and research questions in a general and broad way so 

as to the participants’ experiences. 

4. Collecting data based on words from a small number of individuals so that 

the participants’ views are obtained. 

5. Analyzing the data for description and themes using text analysis and 

interpreting the larger meaning of the findings. 

6. Writing the report using flexible, emerging structures and evaluative 

criteria, and including the researchers’ subjective reflexivity and bias. 

   


