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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Telah diuraikan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimanakah pengaruh metode pengolahan (juicing dan frying) terhadap 

kandungan pektin varietas Apel Malang, dengan demikian metode penelitian yang 

digunakan adalah metode komparatif yaitu membandingkan persamaan dan 

perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat obyek yang diteliti 

berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang 

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan 

induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian 

kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian 

sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk 

memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan 

pembahasan hasil penelitian (Djaelani, 2013:46). 

Dalam penelitian kualitatif, penulis merupakan instrumen utama 

penelitian, dimana penulis sekaligus perencana yang menetapkan fokus, memilih 

informan, sebagai pelaksana pengumpulan data, menafsirkan data, menarik 

kesimpulan sementara di lapangan dan menganalisis data di lapangan yang alami 
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tanpa dibuat-buat. Sudarwin menyatakan bahwa penulis sebagai instrumen dalam 

penelitian kualitatif mengandung arti bahwa penulis melakukan kerja lapangan 

secara langsung dan bersama beraktivitas dengan orang-orang yang diteliti untuk 

mengumpulkan data (Djaelani, 2013:47). 

 

3.2 Kehadiran Penulis 

 Dalam penelitian kualitatif, kehadiran penulis bertindak sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data. Kehadiran penulis mutlak diperlukan, karena 

disamping itu kehadiran penulis juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah 

satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh 

penulis. Sedangkan kehadiran penulis dalam penelitian ini sebagai pengamat 

partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data penulis 

mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang 

sekecil-kecilnya sekalipun (Moleong, 2010;66). 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

 Adapun lokasi penelitian ini berada di kota Malang provinsi Jawa Timur, 

tepatnya di Pick Your Own Apples Orchard Malang. Berdasarkan berbagai 

keberhasilan yang telah diraih oleh Pick Your Own Apples Orchard Malang 

merupakan alasan penulis untuk mengamati Apel Malang. 
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3.4 Sumber Data 

 Menurut sumber datanya dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi dua 

macam yakni: 

1. Data primer  

 Data primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek 

yang dapat dipercaya, yakni subyek penelitan atau informan yang berkenaan 

dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara 

langsung (Arikunto, 2010:87). Data tersebut diperoleh melalui observasi 

perkebunan apel di Pick Your Own Apples Orchard Malang dan uji laboratorium 

kandungan pektin Apel Malang di di Balai Riset dan Standarisasi Industri 

Surabaya, Jalan Jagir Wonokromo 360, Surabaya. 

2. Data sekunder  

 Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data 

yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi 

yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data 

sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, 

SMS, dan foto (Arikunto, 2010:91). 

 

1.4.1 Subyek Penelitian 

 Moleong (2010:122) mendeskripsikan subyek penelitian sebagai informan, 

yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sejalan dengan definisi 
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tersebut, Moeliono (1993:131)  mendeskripsikan subyek penelitian sebagai orang 

yang diamati sebagai sasaran penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut penulis 

mendeskripsikan subyek penelitian bahasa sebagai pelaku bahasa yang merupakan 

sasaran pengamatan atau informan pada suatu penelitian yang diadakan oleh 

penulis. Subyek penelitian ini adalah varietas Apel Malang seperti apel Rome 

Beauty, Manalagi, dan Anna. 

 

1.4.2 Penjaringan Data 

 Agar penelitian tidak memakan waktu terlalu lama diperlukan sampel atau 

wakil untuk sebuah penelitian. Purposeful sampling  adalah teknik sampling yang 

berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subyek yang dipilih karena ciri-ciri 

tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan (Herdiansyah, 2010:84). 

Dalam purposeful sampling ini penulis menggunakan strategi sampling dengan 

variasi maksimal, dengan tujuan dapat memahami kandungan pektin di dalam 

Apel Malang. 

 

3.5  Pengumpulan Data 

Agar diperoleh data yang valid dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-teknik 

pengumpulan data yang sesuai. Dalam hal ini penulis menggunakan metode. 

1. Observasi atau Pengamatan  

 Observasi atau pengamatan adalah penginderaan secara langsung terhadap 

suatu benda, kondisi, situasi, proses atau prilaku (Sukidin dan Mundir, 2005:119). 

Dalam arti luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan 
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dengan mata kepala saja. Metode ini penulis gunakan untuk mengamati secara 

langsung dan mencatat tentang situasi yang ada dalam lingkungan di Pick Your 

Own Apples Orchard Malang. 

2. Uji Laboratorium 

 Uji laboratorium merupakan penilaian sampel yang dilakukan di 

laboratorium. Uji laboratorium menguji kandungan gizi Apel Malang terutama 

pektin. Uji laboratorium dilakukan di Balai Riset dan Standardisasi Industri 

Surabaya, Jalan Jagir Wonokromo 360, Surabaya. 

 

3.6  Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan (Sukidin dan Mundir, 2005:157). 

Proses analisis merupakan usaha untuk menentukan jawaban atas pertanyaan 

perihal. Rumusan-rumusan dan pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang kita peroleh 

dalam proyek penelitian (Suprayono, dkk, 2003:101).Analisis data disebut juga 

pengolahan data dan penafsiran data. 

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, 

sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai 

sosial, akademis dan ilmiah (Suprayono, dkk, 2003:211). 

Pada tahapan ini penulis melakukan proses penguraian data menurut 

bagian-bagiannya dan penelaan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian-

bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 

Sementara menurut Lexy J. Moleong: Analisis data adalah proses 
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mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2010:323). Komponen analisis 

Interaktif menurut Miles dan Hubermen digambarkan dengan bagan di bawah ini: 

 

Gambar 3.1  Komponen Analisis Interaktif 

Sumber: Moleong (2010) 

 

Adapun keterangan dari bagan di atas sebagai berikut:  

1.  Data Collection, mengoleksi atau mengumpulkan data. Dalam tahap ini 

penulis hadir di dalam obyek penelitian untuk melakukan observasi, uji 

laboratorium, dan mencatat semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

2. Data Reduction (Reduksi data), mereduksi data berarti merangkum, 

memfokuskan pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan tema 

dalam penelitian yang dilakukan. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk 

melakukan analisis data yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh 

penulis (sesuai dengan judul dan tema dalam penelitian).  

 

Data Collection 
Data Display 

Data Reduction 

Conclusion 

drawing/verification 
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3. Data Display (Penyajian data), tahap ini dilakukan untuk mempermudah 

penulis dalam memahami apa yang telah terjadi di objek penelitian sehingga 

penulis bisa menentukan dan merencanakan kerja selanjutnya sesuai dengan 

hasil temuan dan yang telah dipahami. Karena data display ini bisa berbentuk 

bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori dan teks yang bersifat naratif. 

Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahaminya. 

4. Conclusion Drawing/Verification, penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis mengorganisasikan atau 

melakukan aktifitas mulai dari mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, 

memberi kode, dan mengkategorisasikan menurut jenisnya atau variabelnya. Data 

tentang Apel Malang dari data kandungan gizi Apel Malang melalui uji 

laboratorium. Tentu saja tugas pokok analisis disini adalah memberi rancangan 

kerja bagi penulis agar mudah menafsirkan dan memberi arti pengumpulan bahan. 

 



22 

 

3.7  Pengecekan Keabsahan Temuan 

Istilah kredibilitas dalam penelitian kualitatif merupakan istilah yang 

menggantikan konsep validitas dalam penelitian kuantitatif. Kredibilitas studi 

kualitatif terletak pada keberhasilannya mencapai maksud mengeksplorasi 

masalah atau mendeskripsikan setting, kelompok sosial atau pola interaksi yang 

kompleks. Konsep kredibilitas juga harus mampu mendemonstrasikan bahwa 

untuk memotret kompleksitas hubungan antar aspek tersebut, penelitian dilakukan 

dengan cara tertentu yang menjamin bahwa subyek penelitian diidentifikasikan 

dan dideskripsikan secara akurat. Dalam penelitian ini, diperlukan definisi konsep 

yang tepat dengan menggunkan multi sumber bukti (observasi, uji laboratorium, 

dan data terdahulu) sehingga akan terbentuk rangkaian bukti untuk memperkuat 

data yang diperoleh. Sedangkan istilah untuk menggantikan reliabilitas adalah 

dependabilitas. Dependabilitas ini berkenaan dengan apakah penelitian dapat 

diulangi atau direpliksi oleh penelitian lain dan hasil yang sama bila 

menggunakan cara–cara yang sama (konsisten), sehingga dapat dipercaya 

(Djaelani, 2013:275). 

Supaya dapat memperoleh data kredibilitas yang valid maka Lincom dan 

Guba merekomendasikan tujuh teknik yang perlu dilakukan oleh penulis yaitu: 

Prolongend engagement, Persistent observation, Trianggulation, Pear debriefing, 

Member check, Negative Case Analysis, dan Refencycal Adequacy Check. Adapun 

dalam penelitian ini, penulis dalam pemerikasaan keabsahan data hanya 

menggunakan cara Trianggulasi (triangulation) karena cara ini dianggap penulis 

paling sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan cara ini merupakan cara yang 
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paling mudah untuk dilakukan jika dibandingkan dengan cara atau metode yang 

lainnya.  

Adapun yang dimaksud dengan trianggulasi (triangulation) yaitu bahwa 

verifikasi dari penemuan dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan 

berbagai metode pengumpulan data. Sedangkan trianggulasi yang digunakan 

dalam penelitian ini:  

1.  Trianggulasi sumber data, dilakukan dengan cara:  

a. Membandingkan apa yang dikatakan secara pribadi.  

b. Membandingkan data hasil observasi dengan isi dokumen terkait.  

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian              

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dari berbagai pendapat   

dan pandangan orang lain. Perbandingan ini akan memperjelas penulis 

atas latar belakang alasan-alasan terjadinya perbedaan pandangan 

tersebut.  

2. Trianggulasi metode, yaitu dengan menggunakan lebih dari satu strategi 

penelitian untuk memperoleh sebuah informasi yang sama. Untuk itu 

dipergunakan dua cara, yaitu: mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil 

beberapa teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data dan mengecek 

beberapa sumber data dengan metode yang sama. Pandangan trianggulasi metode 

dimaksudkan untuk memvariasikan dan memvalidasi analisis kualitatif. 
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3.8 Tahapan Penelitian 

 Tahapan yang dilakukan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mencari penelitian Apel Malang terdahulu. 

2. Mendatangi perkebunan Apel Malang. 

3. Melakukan observasi terhadap Apel Malang. 

4. Membuat sample penelitian pengaruh  kandungan pektin dalam metode 

 pengolahan (juicing dan frying)  berbagai varietas Apel Malang. 

5. Melakukan uji laboratorium Apel Malang terutama kandungan pektin. 

6. Membuat coding dan kesimpulan dari hasil observasi dan uji laboratorium 

 yang sudah dilakukan. 

7. Membuat evaluasi mengenai hasil penelitian. 
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