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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Menurut 

Salim dan Haidar (2019:29) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

sumber datanya didapatkan secara alamiah, peneliti mengamati, mencatat, 

bertanya tentang situasi yang diamati, penelitian ini bersifat deskriptif analitik 

dimana hasil data diperoleh dari pengamatan, wawancara, hasil pemotretan, 

analisis dokumen, catatan lapangan, lalu peneliti menganalisis dan membuat 

perbandingan. Menurut Anggito dan Setiawan (2018:19) “Aspek orientasi teoritis 

pada pendekatan kualitatif, dasar teoritisnya ialah simbolik interaksionisme, 

etnometodologi, phenomenologik, kebudayaan, dan sebagainya.” 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Rukin 

(2019:6) “Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.” Penelitian ini akan 

membahas mengenai penerimaan pasar terhadap produk olahan pangsit yang 

menggunakan bubuk tulang ayam sebagai substitusi tepung tapioka sebagai 

perekat isi adonan. 

Penelitian yang peneliti lakukan ini bersifat pengembangan. Penelitian ini 

merupakan pengembangan dari skripsi terdahulu yang berjudul Pemanfaatan 

Tepung Tulang Ayam sebagai Bahan Tambah Pangan dalam Aplikasi Saus Keju 
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oleh F. Setya Budi. Pengembangan penelitian ini terdapat pada pengolahan bubuk 

tulang ayam dan pemanfaatannya pada produk yang berbeda. 

 

3.2 Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif ini kehadiran peneliti sangat diperlukan dalam 

pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2013:11) menyatakan 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.” Kehadiran peneliti dalam penelitian ini diawali dengan pencarian 

referensi dari jurnal dan penelitian terdahulu mengenai pembuatan dan manfaat 

yang terkandung di dalam tulang ayam. Lalu dilanjutkan dengan peneliti 

melakukan eksperimen pembuatan bubuk tulang dan juga pembuatan produk 

pangsit. Dalam penelitian ini juga akan dilakukan uji organoleptik dan uji minat 

pasar dimana peneliti bertindak sebagai pemberi sampel, pemberi kuesioner, dan 

peneliti dapat menjelaskan pertanyaan terkait kuesioner yang tidak dipahami oleh 

panelis dan informan. 

 

3.3 Lokasi dan Periode Penelitian 

 Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dimulai dari bulan Oktober 

2020 sampai bulan April 2021. Lokasi penelitian dilakukan dirumah peneliti 

Jemursari Regency, Tenggilis Mejoyo, Surabaya. 
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Tabel 3.1  Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian 

No. Tanggal Keterangan Tempat 

1. 
Selasa,13 

Oktober 2020 

Percobaan pertama pembuatan 

bubuk tulang ayam 

Jemursari Regency, 

Tenggilis Mejoyo, 

Surabaya 

2. 
Selasa, 20 

Oktober 2020 

Percobaan kedua pembuatan 

bubuk tulang ayam 

Jemursari Regency, 

Tenggilis Mejoyo, 

Surabaya 

3. 

Jumat, 13 

November 

2020 

Percobaan pertama pembuatan 

kulit pangsit bubuk tulang ayam 

Jemursari Regency, 

Tenggilis Mejoyo, 

Surabaya 

4. 

Jumat, 14 

November 

2020 

Percobaan kedua kulit pangsit 

bubuk tulang ayam 

Jemursari Regency, 

Tenggilis Mejoyo, 

Surabaya 

5. 

Senin, 16 

November 

2020 

Percobaan pertama pembuatan 

isian pangsit dengan perekat 

bubuk tulang ayam 

Jemursari Regency, 

Tenggilis Mejoyo, 

Surabaya 

6. 

Selasa, 17 

November 

2020 

Percobaan kedua pembuatan isian 

pangsit dengan bubuk tulang 

ayam dan dibungkus kulit pangsit 

tulang ayam 

Jemursari Regency, 

Tenggilis Mejoyo, 

Surabaya 

7. 

Rabu, 18 

November 

2020 

Pembuatan bubuk tulang ayam 

Jemursari Regency, 

Tenggilis Mejoyo, 

Surabaya 

8. 

Minggu, 22 

November 

2020 

Percobaan kedua pembuatan 

pangsit dengan bubuk tulang 

ayam 

Jemursari Regency, 

Tenggilis Mejoyo, 

Surabaya. 

9. 

Rabu, 25 

November 

2020 

Testing produk uji organoleptik 

kepada dosen pembimbing 

Universitas Ciputra 

Surabaya 

10. 

Selasa, 1 

Desember 

2020 

Uji coba produk sesuai arahan 

dosen pembimbing 

Jemursari Regency, 

Tenggilis Mejoyo, 

Surabaya 

11. 

Senin, 7 

Desember 

2020 

Uji organoleptik pengulangan 

pertama dan uji minat pasar 

Citraland, Manukan 

Surabaya 

12. 

Minggu, 13 

Desember 

2020 

Pembuatan stok bubuk tulang 

ayam 

Jemursari Regency, 

Tenggilis Mejoyo, 

Surabaya 

13. 

Rabu, 16 

Desember 

2020 

Uji organoleptik pengulangan 

kedua dan uji minat pasar 

Manyar, Institut 

Teknologi Sepuluh 

November Surabaya 

14. 

Kamis, 17 

Desember 

2020 

Pembuatan stok bubuk tulang 

ayam 

Jemursari Regency, 

Tenggilis Mejoyo, 

Surabaya 
Sumber: Data Diolah (2020) 
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No. Tanggal Keterangan Tempat 

15. 

Selasa, 22 

Desember 

2020 

Uji organoleptik pengulangan 

ketiga dan uji minat pasar 

Jl.Dr. Sutomo 

Madiun, 

Jl. Ahmad Yani, 

Madiun 

16. 

Kamis, 31 

Desember 

2020 

Pengolahan data hasil uji 

organoleptik dan uji minat pasar 
Taman, Madiun 

17. 
Jumat, 29 

Januari 2021 

Uji laboratorium produk pangsit 

dengan pemanfaatan tulang ayam 

sebagai bahan pengganti tapioka 

sesuai hasil uji organoleptik 

Angler BioChem, 

Surabaya 

18. 

Selasa, 9 

Februari 

2021 

Pengambilan data hasil uji 

laboratorium produk pangsit 

dengan pemanfaatan tulang ayam 

sebagai bahan pengganti tapioka 

Angler BioChem, 

Surabaya 

19. 

Selasa, 16 

Februari 

2021-

Sekarang 

Penawaran dan penjualan produk 

pangsit dengan pemanfaatan 

tulang ayam sebagai bahan 

pengganti tapioka 

Jemursari Regency, 

Tenggilis Mejoyo, 

Surabaya 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

3.4 Sumber Data 

Sumber data terdiri dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber 

data sekunder.  

Menurut Sugiyono (2013:225) 

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan 

sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen. 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer yang didapatkan peneliti dari hasil pengisian kuesioner oleh panelis, 

informasi dari informan dan data sekunder didapatkan dari jurnal, buku, artikel 

Tabel 3.1 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan) 
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dan penelitian terdahulu yang telah dicari oleh peneliti. 

 

3.4.1 Subjek Penelitian 

 Subjek ditetapkan oleh peneliti dengan ketentuan memiliki kualitas dan 

karakter yang dapat dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:80). 

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 90 orang panelis yang memberikan respon 

dalam uji organoleptik, 90 orang informan yang memberikan respon dalam uji 

minat pasar dan konsumen yang melakukan pembelian produk pangsit dengan 

pemanfaatan bubuk tulang ayam sebagai perekat. Panelis dan informan uji minat 

pasar akan dipilih secara acak yang merupakan masyarakat Kota Surabaya dan 

Kota Madiun Jawa Timur. Panelis dan informan uji minat pasar di setiap 

pengulangan berbeda-beda. Untuk informan yang merupakan konsumen yang 

melakukan pembelian produk pangsit dengan pemanfaatan bubuk tulang ayam 

sebagai perekat dipilih secara akan dipilih secara acak sebanyak lima orang. 

 

3.4.2 Penjaringan Data 

1. Proses Pembuatan Tepung Tulang Ayam 
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Gambar 3.1 Proses Pembuatan Bubuk Tulang Ayam 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

Berikut adalah penjelasan dari Gambar 3.1 mengenai proses pembuatan bubuk 

tulang ayam: 

1. Tulang ayam rongkong dada mentah dikumpulkan menjadi satu di  

mangkuk. 

2. Cuci bersih tulang ayam hingga bersih menggunakan air dingin yang 

mengalir. 

3. Tulang ayam yang telah dicuci direbus di dalam panci selama satu jam 

untuk menghilangkan lemak dan membersihkan sisa daging yang masih 

menempel pada tulang. 

4. Setelah direbus  dan dibersihkan dari sisa daging lalu dilakukan proses 

presto selama satu jam.  
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5. Setelah proses presto selesai dilakukan tulang segera ditiriskan. 

6. Tulang yang telah tiris dan lunak lalu diblender. 

7    a.  Keringkan tulang yang telah diblender dengan dijemur dibawah sin 

sinar matahari.  

    b.  Keringkan tulang yang telah diblender dengan dioven. 

8   a. Blender kembali tulang yang telah dikeringkan dengan sinar   

matahari agar lebih halus. 

b.  Blender kembali tulang yang telah dikeringkan dengan oven agar 

lebih  halus. 

9    a.  Ayak tepung tulang yang telah dikeringkan dengan sinar matahari   

agar lebih halus. 

    b.  Ayak tepung tulang yang telah dikeringkan dengan oven agar lebih   

    halus. 

10  a.  Tepung tulang yang dikeringkan dengan sinar matahari siap  

digunakan. 

b.  Tepung tulang yang dikeringkan dengan oven siap digunakan. 

2. Proses Pembuatan Kulit Pangsit  
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Gambar 3.2 Proses Pembuatan Kulit Pangsit  

Sumber: Data Diolah (2020)  

 

Berikut adalah penjelasan dari Gambar 3.2 mengenai proses pembuatan kulit 

pangsit: 

a. Menimbang tepung terigu, air, garam, dan minyak sesuai dengan  

takaran. 

b. Mencampurkan semua bahan ke dalam mangkuk. 

c. Menguleni adonan dengan tangan hingga adonan kalis. 

d. Menipiskan adonan dengan mesin penggiling adonan. 

e. Memotong adonan sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. 

f.   Kulit pangsit siap digunakan. 

 

3. Proses Pembuatan Pangsit dengan Pemanfaatan Bubuk Tulang  

Ayam  
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Gambar 3.3 Proses Pembuatan Isi Adonan Pangsit dengan Penggunaan Bubuk 

Tulang Ayam  

Sumber: Data Diolah (2020)  

 

Berikut adalah penjelasan dari Gambar 3.3 mengenai proses pembuatan pangsit 

dengan penambahan bubuk tulang ayam:  

a. Menimbang daging ayam, bawang putih, daun bawang, wortel, 

garam, merica, gula, tepung tapioka, dan minyak wijen sesuai 

dengan takaran.  

b. Menambahkan bubuk tulang ayam sesuai takaran.  

c. Mencampurkan semua bahan isian ke dalam mangkuk.  

d. Mengukus isi adonan pangsit yang telah ditimbang per satuan. 

e. Membungkus isian dengan kulit pangsit yang telah dibuat.  

f. Menggoreng pangsit yang telah dibentuk.  

g. Meniriskan minyak hasil gorengan.  

h. Pangsit siap dinikmati. 
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4. Desain Uji Coba 

 Desain uji coba pada pembuatan pangsit bubuk tulang ayam ini dilakukan 

dengan dua tahap sebagai berikut: 

a. Uji Perseorangan  

Pada tahap uji perseorangan ini peneliti akan meneliti eksperimen 

penentuan bahan yang tepat untuk resep pangsit dengan bubuk 

tulang ayam ini agar dapat diuji kepada panelis berdasarkan rasa, 

warna, aroma dan tekstur. Peneliti akan meneliti dengan 

menggunakan dua perlakuan terhadap bubuk yaitu dijemur 

dibawah sinar matahari dan dioven dengan perbandingan 0%, 25%, 

50%, 100% terhadap tepung tapioka pada isian pangsit. 

b. Uji Kelompok Besar  

Pada tahap uji kelompok besar ini kreasi produk pangsit dengan 

pemanfaatan bubuk tulang ayam ini akan diujikan kepada 30 

panelis yang dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali. Pada tahap 

ini memiliki tujuan untuk mengetahui produk makanan yang dari 

segi rasa, aroma, warna, dan tekstur yang paling baik dan diminati. 

Berikut merupakan desain uji coba yang dilakukan dalam penelitian ini 

dengan sampel sebanyak 21 sampel yang terdiri dari 7 sampel untuk masing-

masing pengulangan pertama kedua dan ketiga. 

Tabel 3.2 Kode Desain Uji Coba 

Pengulangan Kontrol 
Perlakuan 

Dijemur Di Bawah Sinar Matahari Di Oven 

1 0% 25% 50% 100% 25% 50% 100% 

KI100 MI125 MI150 MI100 OI125 OI150 OI1100 

2 0% 25% 50% 100% 25% 50% 100% 

KI200 MI225 MI250 MI2100 OI225 OI250 OI2100 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Pengulangan Kontrol 
Perlakuan 

Dijemur Di Bawah Sinar Matahari Di Oven 

3 0% 25% 50% 100% 25% 50% 100% 

KI300 MI325 MI350 MI3100 OI325 OI350 OI3100 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

3.5  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, menurut 

Sugiyono (2013:142) “Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.”  

Pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner 

sebagai media untuk mendapatkan data melalui uji organoleptik yang dilakukan. 

Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab panelis untuk mengetahui sampel 

mana yang paling disukai dan yang tidak disukai. Untuk mempermudah tes 

organoleptik peneliti telah membuat beberapa kode sebagai penanda pada setiap 

produk yang akan dicoba. Dalam penelitian ini juga menggunakan kuesioner uji 

minat pasar yang harus diisi oleh informan untuk mengetahui apakah produk 

layak dijual dengan harga berapa, media apa yang digunakan untuk berjualan dan 

packaging apa yang menarik untuk penjualan. Selain itu setelah melakukan 

penjualan peneliti akan menanyakan mengenai tanggapan informan yang telah 

membeli produk pangsit dengan pemanfaatan bubuk tulang ayam yang peneliti 

buat. 

 

 

 

Tabel 3.2 Kode Desain Uji Coba (Lanjutan) 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kreasi produk 

pangsit dengan pemanfaatan tepung tulang ayam ini yaitu metode eksperimen, 

metode observasi, uji organoleptik, uji ANOVA, uji minat pasar, dan statistik 

deskriptif. 

 

1. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen menurut Sugiyono (2013:72) “metode penelitian 

eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendali.” Dalam penelitian kreasi produk pemanfaatan bubuk tulang ayam 

dalam pembuatan isi adonan peneliti akan memberikan dua perlakuan pada proses 

pembuatan bubuk tulang dengan dijemur di bawah sinar matahari dan 

pengeringan menggunakan oven, lalu penggunaan bubuk tulang ayam dengan tiga 

konsentrasi berbeda dalam tiga kali pengulangan. Dari hasil eksperimen tersebut 

bertujuan agar peneliti menemukan warna, aroma, rasa dan tekstur pangsit ayam 

dengan substitusi bubuk tulang ayam lalu akan mengevaluasi hasil dari proses 

yang telah dilakukan. 

 

2. Metode Observasi  

Menurut Sugiyono (2013:145) metode observasi adalah teknik 

pengumpulan data yang lebih spesifik dibandingkan dengan teknik yang lain, 

teknik ini dapat digunakan untuk penelitian berhubungan dengan manusia, proses 
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kerja, gejala alam dan pengamatan responden yang tidak terlalu banyak. Pada 

penelitian yang dilakukan penulis observasi digunakan untuk mengamati proses 

yang terjadi selama pembuatan produk pangsit dengan pemanfaatan bubuk tulang 

ayam. Selanjutnya dilakukan uji organoleptik dan uji ANOVA. 

 

3. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik menurut Program Studi Teknologi Pangan Universitas 

Muhammadiyah Semarang (2013:1) adalah pengujian berdasarkan kesadaran 

pengenalan alat  terhadap sifat-sifat benda karena rangsangan yang diterima indra. 

Menurut Ayustaningwarno (2014:1) Pengujian organoleptik disebut penilaian  

atau penilaian sensori dengan memanfaatkan  manusia untuk menilai dan 

mengamati tekstur, warna, bentuk, aroma, dan rasa suatu produk makanan, 

minuman atau obat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji organoleptik 

kepada 30 panelis dengan pengulangan sebanyak tiga kali terhadap kreasi produk 

pemanfaatan tepung tulang ayam. Ada tujuh sampel dalam setiap pengulangan uji 

organoleptik. Kode sampel M untuk perlakuan Matahari dan kode sampel O untuk 

perlakuan oven. Sampel untuk organoleptik pertama dengan kode KI100, MI125, 

MI150, MI1100, OI125, OI150, OI1100 berurutan dengan persentase penggantian 

tepung tapioka dengan bubuk tulang ayam sebanyak 0%, 25%, 50%, 100%. 

Sampel untuk organoleptik kedua dengan kode KI200, MI225, MI250, MI2100, 

OI225, OI250, OI2100 berurutan dengan persentase penggantian tepung tapioka 

dengan bubuk tulang ayam sebanyak 0%, 25%, 50%, 100%. Sampel untuk 

organoleptik ketiga dengan kode KI300, MI325, MI350, MI3100, OI325, OI350, 
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OI3100 berurutan dengan persentase penggantian tepung tapioka dengan bubuk 

tulang ayam sebanyak 0%, 25%, 50%, 100%. Uji organoleptik bertujuan untuk 

mengetahui sampel yang diminati panelis terhadap pangsit ayam dengan 

pemanfaatan bubuk tulang ayam sebagai substitusi perekat isi adonan. 

 

4. Uji ANOVA 

Menurut Setiawan (2019:3) “Anava atau Anova adalah sinonim dari 

analisis varian terjemahan dari analysis of variance, sehingga banyak orang 

menyebutnya dengan anova … ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan 

antara sejumlah rata-rata populasi dengan cara membandingkan variansinya.” 

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui dampak perlakuan dan persentase 

penambahan bubuk tulang ayam ke dalam olahan pangsit untuk menentukan 

sampel yang paling disukai panelis. 

 

5. Uji Minat Pasar 

Uji minat pasar dilakukan agar mengetahui daya beli, media yang 

disarankan oleh informan untuk berjualan dan atribut berjualan yang cocok 

menurut informan untuk produk pangsit goreng.  

Menurut Kotler dan Keller (2012:168):  

Marketers need to identify the hierarchy of attributes that guide consumer 

decision making in order to understand different competitive forces and 

how these various sets get formed. This process of identifying the 

hierarchy is called market partitioning.  

 

Dalam penelitian ini peneliti akan membagikan kuesioner yang 

menanyakan apakah produk yang dirancang telah sesuai dengan minat konsumen.  
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6. Statistik Deskriptif 

Dalam penelitian ini Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil 

yang didapatkan dalam proses uji organoleptik oleh 30 panelis dalam tiga kali 

pengulangan.  

Menurut Sugiyono (2015:207): 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi ... Statistik deskriptif dapat digunakan bila 

peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil.  

 

3.7 Validitas dan Reliabilitas 

 “Validitas adalah ketepatan tes dalam mengukur sesuatu yang harus 

diukur” dengan kata lain kesesuaian penafsiran terhadap suatu hasil tes 

(Suharsono dan Istiqomah, 2014:146). Reliabilitas adalah pengukuran ketepatan 

dengan menggunakan alat untuk menghindari kekeliruan (Suharsono dan 

Istiqomah, 2014:147). Ada tiga pendekatan untuk memperkirakan hasil reliabilitas 

yaitu pendekatan tes ulang yaitu pendekatan dengan melakukan seperangkat test 

pada sekelompok subjek sebanyak dua kali diwaktu yang berbeda, pendekatan tes 

paralel pendekatan dengan menghitung skor tes A dan tes B, pendekatan 

pengukuran satu kali atau pendekatan konsistensi internal yang berfungsi 

menghindari masalah yang timbul akibat pendekatan ulang dan paralel. 
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3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pengecekan keabsahan temuan menurut Helaluddin dan Wijaya (2019:22) 

dapat dilakukan dengan metode triangulasi yaitu pengecekan dan pemeriksaan 

ulang data, teknik triangulasi data memiliki tiga cara sebagai berikut: 

1. Triangulasi sumber: merupakan cara triangulasi data dengan cara peneliti 

diharus mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data atau informasi. 

2. Triangulasi metode: peneliti dapat menggunakan lebih dari satu metode untuk 

melakukan pengecekan data. 

3. Triangulasi waktu: merupakan teknik pengamatan terhadap sumber data di 

waktu berbeda. 

 

3.9 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian menurut Miles dan Huberman (1994) sebagai berikut: 

1. Introduction. Pertama mengenali masalah utama atau general problem yang 

akan diteliti secara kualitatif. 

2. Focusing and bounding the Collection of data: the substantive start. Memulai 

mengumpulkan data awal, menyusun kerangka awal penelitian, menyusun 

daftar pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, mencari data atau teori, 

menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. 

3. Focusing and bounding the Collection of data: further design issues. 

Pengumpulan data lebih lanjut sesuai dengan desain penelitian. 

4. Early steps in analysis. Mulai melakukan analisis awal, mulai dari 

pengasumsian data. 
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5. Within-case displays: exploring and describing. Mengeksplorasi data dan 

melakukan pendeskripsian. 

6. Within-case displays: explaining and predicting. Membuat penjelasan data 

dan prediksi hasil. 

7. Cross-case displays: exploring and describing. Memulai memetakan data. 

8. Cross-case displays: ordering and explaining. Memulai mengurutkan data, 

membuat kerangka dan menyusun variabel. 

9. Matrix Displays: some rules of thumb. Membuat kerangka sesuai dengan 

aturan yang ada, mengolah data yang telah dikumpulkan. 

10. Making good sense: drawing and verifying conclusion. Membuat 

penggambaran data dan melakukan verifikasi kesimpulan data. 

11. Ethical issues in analysis. Melakukan analasis sesuai dengan teori. 

12. Producing report. Menuliskan laporan sesuai dengan analisis. 

13. Concluding remarks. Menulis bagian penutup yaitu kesimpulan. 

 


