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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:9) penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan atau 

interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana 

peneliti adalah sebagai sumber instrument kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, 

analisis data bersifat induktif atau kualitatif, hasil penelitian bersifat untuk 

memahami makna, memahami keunikan, mengkrontruksi fenomena, dan 

menemukan hipotesis.  

Peneliti ingin melakukan analisis terhadap minat pasar castella cake 

dengan menggunakan bubuk ampas kelapa sebagai pengganti tepung terigu di 

Yogyakarta. Penelitian kreasi produk yang dilakukan merupakan penelitian 

pengembangan yang bertujuan untuk memanfaatkan ampas kelapa menjadi produk 

pangan yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi dengan metode eksperimental. 

Eksperimen tersebut berupa pengolahan ampas kelapa menjadi bubuk yang 

digunakan sebagai penambah dalam pembuatan kreasi produk castella cake. Judul 

pada penelitian ini adalah “Keputusan Pembelian Produk Castella Cake Bubuk 

Ampas Kelapa di Yogyakarta”.  
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3.2 Kehadiran Peneliti 

Menurut Miles dalam (Sugiyono, 2018:378) kehadiran peneliti bertindak 

sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Keuntungan yang didapat 

dari kehadiran peneliti yaitu subjek lebih tanggap akan kehadiran peneliti, peneliti 

dapat menyesuaikan diri dengan setting penelitian, keputusan yang berhubungan 

dengan penelitian dapat diambil dengan cara cepat dan terarah, informasi yang 

diperoleh melalui sikap, dan cara informan dalam memberikan informasi.  

 

3.3 Lokasi dan Periode Penelitian  

Dalam penelitian kreasi produk ini membutuhkan beberapa bahan dan 

peralatan yang akan digunakan dalam pembuatan kreasi produk castella cake 

dengan substitusi bubuk ampas kelapa. 

1. Bahan 

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Castella Cake dengan Substitusi Bubuk Ampas 

Kelapa  

No Nama Bahan Jumlah Satuan Harga/Berat  
(Rp/Kilogram) 

Jumlah (Rp) 

1. Tepung Terigu 90 Gram 11.000 990 

2. Bubuk Ampas 
Kelapa 

15 Gram 2.500 37,5 

3. Telur 300 Gram 20.500 6.150 
4. Mentega 70 Gram 62.000 4.340 
5. Susu 90 Mililiter 17.000 1.530 

6. Gula Pasir 90 Gram 13.000 1.170 
7. Garam 2 Gram 12.500 25 

8. Minyak Sawit 20 Mililiter 23.000 460 

9. Vanila Esktrak 5 Mililiter 10.000 834 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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2. Peralatan Penelitian 

 

Tabel 3.2 Peralatan Pembuatan Castella Cake dengan Substitusi Bubuk Ampas 

Kelapa 

No Nama Jumlah Satuan Harga Kegunaan 

1. Loyang  

18,5x10x5,5 cm 

1 Buah 48.000 Untuk mencetak bahan 

yang akan dipanggang. 

2. Timbangan Digital 1 Unit 45.000 Untuk menimbang 
bahan-bahan. 

3. Mesin Mixer 1 Unit 480.000 Untuk mengocok putih 

telur dan bahan-bahan 

menjadi satu. 

4. Oven 1 Unit 450.000 Untuk memanggang 

bahan. 

5. Spatula 1 Buah 20.000 Untuk mengaduk 

bahan. 

6. Sendok 2 Buah 5.000 Untuk memindahkan 

bahan. 

7. Mangkuk 5 Buah 300.000 Untuk meletakan 

bahan. 

8. Tray 1 Buah 25.000 Untuk meletakkan 

bahan. 

9. Ballon Whisk 1 Buah 45.000 Untuk mengaduk 

bahan. 

10. Kertas Roti 1 Gulung 4.000 Untuk alas saat 

memanggang agar 

adonan tidak menempel 

pada loyang. 

11. Saringan 1 Buah 4.000 Untuk menyaring 

tepung. 

12. Meja 1 Buah 100.000 Untuk meletakan 

bahan. 

13. Kursi 1 Buah 200.000 Untuk tempat 

mendokumentasi. 

14. Kamera 1 Unit 13.000.000 Untuk alat 

dokumentasi. 

15. Blender 1 Unit 750.000 Untuk menghaluskan 

ampas kelapa. 

16. Ayakan mesh 60 1 Buah 165.000 Untuk menyaring 

ampas kelapa menjadi 

bubuk. 

17. Kompor 1 Unit 1.000.000 Untuk memasak bahan. 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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3.3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.3 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian 

No Tanggal Tempat Keterangan 

1. 30 September 2020 Sleman, 

Yogyakarta 

Menentukan topik dan mencari referensi 

serta mengumpulkan data-data yang 

diperlukan dalam pembuatan proposal. 

2. 2 November 2020 Sleman, 

Yogyakarta 
Membuat produk castella cake dengan 

tanpa substitusi bubuk ampas kelapa. 

3. 4 November 2020 Sleman, 

Yogyakarta 

Eksperimen pertama pembuatan bubuk 

ampas kelapa. 

4. 7 November 2020 Sleman, 

Yogyakarta 

Eksperimen kedua pembuatan bubuk 

ampas kelapa. 

5. 12 November 2020 Sleman, 

Yogyakarta 

Eksperimen pertama pembuatan castella 

cake dengan substitusi bubuk ampas 

kelapa (perlakuan 15 gram, 20 gram, dan 

25 gram). 

6.  20 November 2020 Sleman, 

Yogyakarta 

Uji organoleptik pengulangan pertama. 

7. 5 Desember 2020 Sleman, 

Yogyakarta 

Uji organoleptik pengulangan kedua. 

8. 14 Desember 2020 Sleman, 

Yogyakarta 

Uji organoleptik pengulangan ketiga. 

 18 Desember 2020 Sleman, 

Yogyakarta 

Mengolah data uji organoleptik. 

9. 10 Januari 2021 Sleman, 
Yogyakarta 

Menyebarkan kuesioner kepada 
panelis. 

10. 13 Januari 2021 Sleman, 

Yogyakarta 

Melakukan uji minat panelis. 

11. 15 Januari 2021 Sleman, 

Yogyakarta 

Pengolahan data uji minat panelis. 

 24 Maret 2021 Sleman, 

Yogyakarta 

Membuat desain packaging. 

12. 1 April 2021 Sleman, 

Yogyakarta 

Memasarkan produk penelitian kepada 

konsumen. 

13. 30 April 2021 Sleman, 

Yogyakarta 

Melakukan wawancara kepada informan. 

14. 3 Mei 2021 Sleman, 

Yogyakarta 

Mengolah data hasil wawancara. 

15. 21 Januari - 

20Mei2021 
Sleman, 

Yogyakarta 

Membuat laporan akhir. 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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3.4 Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek darimana data 

dapat diperoleh (Arikunto, 2013:172). Sumber data merupakan salah satu faktor 

yang penting dalam penentuan metode pengumpulan data untuk mengetahui 

darimana subjek tersebut diperoleh. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari 

dua jenis yaitu primer dan sekunder. 

1. Data Primer 

Menurut Umar (2013:42) data primer merupakan data yang didapat dari 

sumber pertama baik dari individu atau perorangan yang berasal dari hasil 

wawancara dan pengisian kuesioner yang diberikan oleh peneliti. 

2. Data Sekunder 

Menurut Indrianto dan Supomo (2013:143) data sekunder merupakan data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui 

media pengantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

 

3.4.1 Subjek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017) subjek penelitian adalah suatu artibut dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini 

subjek yang akan dituju yaitu masyarakat kota Yogyakarta dengan rentan usia 

diatas 17 tahun. Dalam melakukan uji organoleptik terdapat 90 panelis yang 

dipilih secara acak yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan produk yang akan 

dipasarkan. Peneliti juga melakukan uji minat pasar dengan membuat survei 
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berbentuk google form sebanyak 94 responden dengan syarat sudah mengikuti uji 

organoleptik dan memiliki ketertarikan terhadap pastry&bakery. Lalu melakukan 

wawancara sebanyak 3 informan dengan syarat informan berada di Yogyakarta, 

sudah pernah mengikuti uji organoleptik dan uji minat pasar, dengan tujuan untuk 

mendapatkan data berupa respon terhadap kreasi produk castella cake bubuk 

ampas kelapa. 

 

 

3.4.2 Penjaringan Data 

1. Berikut adalah diagram alur pembuatan Castella cake bubuk ampas 

kelapa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P22222.Penghalusan dan Pengayakan 

b.Ampas Kelapa Disangrai a.Ampas Kelapa Dikukus 

4.Persiapan Oven 

5.Campur Adonan 

1.Pembuatan Bubuk Ampas Kelapa 

3.Timbang Bahan dan Oles Loyang 

6.Panggang Adonan 

7.Keluarkan Castella Cake dan Dinginkan 
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Gambar 3.1 Proses Pembuatan Castella Cake Bubuk Ampas Kelapa 

Sumber: Data Diolah (2021) 

Berdasarkan Gambar 3.1 dapat dijelaskan langkah pembuatannya sebagai berikut: 

1. Persiapan pembuatan bubuk ampas kelapa. Ampas kelapa yang sudah 

diperas santannya, kemudian akan mengalami dua perlakuan yaitu sebagai 

berikut: 

a. Ampas kelapa disangrai selama 20 menit menggunakan api sedang 

dengan suhu 176C hingga berubah kecoklatan. 

b. Ampas kelapa dikukus dengan suhu 55-65C selama lima menit, 

kemudian dioven untuk pengeringan maksimal dengan suhu 150C 

selama satu jam hingga berubah kecoklatan. 

2. Ampas kelapa yang sudah mengalami dua perlakuan seperti diatas, 

kemudian akan dihaluskan dengan menggunakan blender selama 10 menit 

dengan kecepatan speed 3 dan setelah itu diayak supaya partikel menjadi 

lebih kecil. 

3. Setelah pembuatan bubuk ampas kelapa, kemudian memasuki proses 

penimbangan bahan dan persiapan alat yang akan digunakan. Bahan-bahan 

yang ditimbang sudah sesuai dengan takaran resep. 

4. Panaskan oven terlebih dahulu, oven dipanaskan disuhu 150C sebelum 

membuat adonan castella cake. Siapkan dua loyang, loyang ukuran 

10x5x5 cm untuk adonan castella cake dan loyang berbentuk persegi 

berfungsi sebagai alas untuk teknik au bain marie. 

5. Selanjutnya, panaskan mentega dengan suhu 80C selama 3 menit yang 
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sudah dicampur bersama minyak sawit dan susu. Setelah dipanaskan 

tunggu sampai agak dingin kemudian campur kedalam adonan kuning 

telur dan vanilla ekstrak. Setelah itu, masih didalam bowl yang sama 

campurkan tepung terigu yang sudah diayak dan bubuk ampas kelapa 

(adonan A). 

6. Setelah selesai membuat adonan A, kocok putih menggunakan mixer 

dengan kecepatan speed 3 hingga berbusa, lalu masukkan gula pasir 

perlahan sampai mengembang hingga menjadi soft peak selama 10 menit 

(adonan B). 

7. Campurkan adonan B berupa putih telur yang sudah menjadi soft peak ke 

dalam adonan A sedikit demi sedikit menggunakan spatula. 

8. Tuangkan adonan yang sudah jadi kedalam loyang, isi alas loyang dengan 

air. Panggang adonan ke dalam oven dengan suhu 150C selama 55 menit 

dengan metode au bain marie. 

9. Keluarkan castella cake yang sudah selesai dipanggang dari loyang 

kemudian diamkan adonan hingga dingin. 

 

3.4.3  Uji Coba Produk 

Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang digunakan 

untuk menentukan tekstur, rasa, aroma, warna dan penerimaan panelis terhadap 

produk castella cake dengan substitusi bubuk ampas kelapa. Bagian ini terdiri dari 

desain uji coba, jenis data, pengumpulan data, dan analisis data. 
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3.4.4 Desain Uji Coba 

Desain uji coba penelitian kreasi produk berupa castella cake dengan 

substitusi bubuk ampas kelapa ini akan dibagi menjadi dua tahap yaitu:   

1. Uji Perseorangan  

Tahap uji perseorangan ini adalah peneliti melakukan penelitian sendiri 

dengan menentukan bahan yang digunakan, komposisi serta resep yang 

digunakan. Peneliti juga menentukan standart uji organoleptik berupa 

tekstur, rasa, aroma, dan warna pada kreasi produk castella cake dengan 

substitusi bubuk ampas kelapa. 

2. Uji Kelompok Besar 

Tahap uji kelompok besar ini adalah kreasi produk castella cake dengan 

substitusi bubuk ampas kelapa akan diujikan kepada 30 panelis dengan 

tiga kali pengulangan dengan total panelis 90 orang. Tahap ini bertujuan 

untuk mengetahui perlakuan dan jumlah substitusi bubuk ampas kelapa 

yang diminati panelis diukur dari tekstur, rasa, aroma, dan warna. 

Tabel 3.4 Desain Uji Coba Pengulangan Pertama 

No Bahan 0 
S 

15 

S 

20 

S 

25 

K 

15 

K 

20 

K 

25 
Satuan 

Kode Produk A01 S15 S20 S25 K15 K20 K25 - 

1. Tepung Terigu 90 75 70 65 75 70 65 Gram 

2. Bubuk Ampas 

Kelapa 

- 15 20 25 15 20 25 Gram 

3. Telur 300 300 300 300 300 300 300 Gram 

4. Mentega 70 70 70 70 70 70 70 Gram 

5. Susu 90 90 90 90 90 90 90 Mililiter 

6. Gula Pasir 90 90 90 90 90 90 90 Gram 

7. Garam 2 2 2 2 2 2 2 Gram 

8. Minyak Sawit 20 20 20 20 20 20 20 Mililiter 

9. Vanila Ekstrak 5 5 5 5 5 5 5 Mililiter 

Keterangan: “S”: Sangrai, “K”: Kukus 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Tabel 3.5 Desain Uji Coba Pengulangan Kedua 

No Bahan 0 
S 

15 

S 

20 

S 

25 

K 

15 

K 

20 

K 

25 
Satuan 

Kode Produk A02 S16 S21 S26 K16 K21 K26 - 

1. Tepung Terigu 90 75 70 65 75 70 65 Gram 

2. Bubuk Ampas 

Kelapa 

- 15 20 25 15 20 25 Gram 

3. Telur 300 300 300 300 300 300 300 Gram 

4. Mentega 70 70 70 70 70 70 70 Gram 

5. Susu 90 90 90 90 90 90 90 Mililiter 

6. Gula Pasir 90 90 90 90 90 90 90 Gram 

7. Garam 2 2 2 2 2 2 2 Gram 

8. Minyak Sawit 20 20 20 20 20 20 20 Mililiter 

9. Vanila Ekstrak 5 5 5 5 5 5 5 Mililiter 

Keterangan: “S”: Sangrai, “K”: Kukus 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

Tabel 3.6 Desain Uji Coba Pengulangan Ketiga 

No Bahan 0 
S 

15 

S 

20 

S 

25 

K 

15 

K 

20 

K 

25 
Satuan 

Kode Produk A03 S17 S22 S27 K17 K22 K27 - 

1. Tepung Terigu 90 75 70 65 75 70 65 Gram 

2. Bubuk Ampas 
Kelapa 

- 15 20 25 15 20 25 Gram 

3.. Telur 300 300 300 300 300 300 300 Gram 

4. Mentega 70 70 70 70 70 70 70 Gram 

5. Susu 90 90 90 90 90 90 90 Mililiter 

6. Gula Pasir 90 90 90 90 90 90 90 Gram 

7. Garam 2 2 2 2 2 2 2 Gram 

8. Minyak Sawit 20 20 20 20 20 20 20 Mililiter 

9. Vanila Ekstrak 5 5 5 5 5 5 5 Mililiter 

Keterangan: “S”: Sangrai, “K”: Kukus 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

 

3.5 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling (Sugiyono, 2017:85). Purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini peneliti 

akan mencari informan yang berdomisili di kota Yogyakarta, peneliti akan 

memberikan beberapa pertanyaan kepada informan mengenai tekstur, warna, rasa 

dan aroma pada kreasi produk castella cake dengan substitusi bubuk ampas 

kelapa sehingga dapat mengetahui layak atau tidaknya untuk diterima oleh pasar. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

wawancara dan kuesioner. Metode wawancara menurut Supriyanti (2011:48) 
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yaitu merupakan cara yang umum dan ampuh untuk memahami suatu keinginan 

atau kebutuhan, wawancara adalah teknik pengambilan data melalui pertanyaan 

yang diajukan secara lisan kepada informan dan metode kuesioner yaitu berupa 

kuesioner yang dibagikan kepada panelis berupa pertanyaan mengenai tekstur, 

warna, rasa, dan aroma pada kreasi produk castella cake. Dalam melakukan 

metode kuesioner peneliti memberikan sampel produk sebanyak tujuh sampel 

kepada panelis. Kuesioner dalam penelitian kreasi produk ini berupa pertanyaan 

dan panelis akan menggunakan skala hedonik dengan memberikan skala satu 

sampai empat yang sudah disediakan oleh peneliti.  

Tabel 3.7 Skor Skala Hedonik Empat Kategori Respon  

Jawaban Bobot Penilaian 

Sangat Tidak Suka (STS) 1 

Tidak Suka (TS) 2 

Suka (S) 3 

Sangat Suka (SS) 4 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

3.6 Analisis Data  

Analisis data yang digunakan pada penelitian kreasi produk ini akan 

menggunakan teknik analisis metode eksperimen, metode observasi, uji 

organoleptik, uji ANOVA, uji minat pasar, dan statistik deskriptif. 

1. Metode Eksperimen 

Menurut Rismawati dkk (2016) eksperimental merupakan kesempatan 

pada perorangan atau kelompok untuk melakukan percobaan atau 

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode eksperimen 

dalam pengolahan ampas kelapa menjadi bubuk lalu digunakan untuk 

membuat kreasi produk berupa castella cake dengan substitusi bubuk 
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ampas kelapa dengan dua perlakuan dan tiga pengulangan. Perlakuan 

tersebut adalah ampas kelapa diproses dengan cara disangrai dan dikukus 

serta pengulangan berupa substitusi bubuk ampas kelapa sebagai substitusi 

tepung terigu sebanyak 10%, 15%, dan 20%. 

2. Metode Observasi 

Menurut Widoyoko (2014:46) observasi merupakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang terlihat dalam 

suatu gejala pada objek penelitian. Metode observasi yang dilakukan oleh 

peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi saat 

dilakukannya eksperimen dengan cara membandingkan hasil dari 

eksperimen dilihat dari segi perlakuan dan jumlah bubuk ampas kelapa 

yang ditambahkan pada adonan castella cake. 

3. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik adalah uji yang berdasarkan pada pengindraan. 

Pengindraan sendiri adalah suatu proses fisio psikologis, yaitu kesadaran 

pengenalan alat indra dari benda tersebut. Kesadaran kesan dan sikap 

kepada rangsangan adalah reaksi dari psikologis atau reaksi subjektif. 

Disebut reaksi subjektif karena hasil penilaian ditentukan oleh panelis 

yang melakukan penilaian (Agusman, 2013:3). Uji hedonik adalah 

pengujian dalam analisa organoleptik untuk mengetahui perbedaan 

kualitas diantara beberapa produk sejenis dengan memberikan penilaian 

untuk mengetahui tingkat kesukaan dan preferensi panelis. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan uji organoleptik untuk menentukan 
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tekstur, rasa, aroma, dan warna yang paling diminati oleh panelis dari kreasi 

produk castella cake dengan substitusi bubuk ampas kelapa. Penulis akan 

memberikan penilaian kepada panelis dalam skala numerik pada setiap 

sampel produk untuk uji hedonik atau tingkat kesukaan. Skala hedonik 

disebut tingkat kesukaan akan dibagi menjadi 1 (sangat tidak suka), 2 

(tidak suka), 3 (suka), dan 4 (sangat suka). 

4. Uji ANOVA 

Menurut Martono (2011:174) uji ANOVA atau dikenal dengan nama lain 

Analysis of Variance adalah sebuah alat uji statistik yang digunakan untuk 

menguji perbandingan atau komparatif. ANOVA bertujuan untuk 

membandingkan apakah rata-rata tiga kelompok atau lebih yang diuji 

berbeda secara signifikan atau tidak. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan uji ANOVA yaitu untuk mengetahui perbedaan perlakuan 

terhadap kreasi produk castella cake dengan substitusi bubuk ampas 

kelapa apakah memberikan perbedaan yang signifikan atau tidak terhadap 

hasil uji organoleptik. 

5. Uji Minat Pasar 

Uji minat pasar adalah suatu cara untuk mengetahui minat dan 

karakteristik perilaku pembelian dari segmen pasar yang dituju. Menurut 

Kotler dan Armstrong (2012:59) uji minat pasar yang disusun sebagai riset 

pemasaran adalah desain, analisis, kumpulan, dan laporan sistematis 

tentang data yang berhubungan dengan situasi pemasaran tertentu yang 

dihadapi oleh sebuah organisasi. 
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6. Statistik Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2018:226) statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisa data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

atau generalisasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan statistik 

deskriptif untuk memproses data hasil uji organoleptik yang mencangkup 

tesktur, rasa, aroma, dan warna. Teknik penyajian data tersebut dapat 

berupa tabel, diagram, dan grafik sehingga dapat mudah untuk dimengerti. 

 

3.7 Validitas dan Reabilitas  

Validitas menurut Arikunto (2013:211) adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. 

Sedangkan reabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan 

menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama 

(Sugiyono, 2017:177).  

 

3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan 

Menurut Moleong (2011) dalam menetapkan keabsahan temuan 

diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas 

sejumlah kriteria tertentu. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi 

validitas internal (uji credibility), validitas eksternal (transferability), reliabilitas 

(dependability), dan obyektifitas (confirmability) (Sugiyono, 2017:270). 
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3.9 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahapan 

penelitian menurut Creswell (2013) dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Peneliti mengumpulkan berbagai suber data yaitu terdiri dari studi literatur 

dan penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk mendukung topik 

atau masalah yang akan diteliti (Creswell, 2013:51). 

2. Setelah peneliti mengumpulkan data pendukung penelitian dari berbagai 

sumber, peneliti akan menyusun tujuan dan rumusan masalah penelitian 

(Creswell, 2013:58). 

3. Peneliti melakukan pengumpulan data di lapanga yang berupa wawancara 

mendalam dan dokumentasi terhadap informan yang memenuhi kriteria 

penelitian (Creswell, 2013:52). 

4. Peneliti mengorganisasikan dan menyiapkan data hasil wawancara yang 

telah direkam menjadi transkrip (Creswell, 2013:52). 

5. Peneliti menganalisis transkrip, mengkontruksi hubungan antar tema dan 

membandingkan dengan studi literatur ataupun penelitian sebelumnya 

(Creswell, 2013:52). 

6. Peneliti menggunakan kesimpulan berdasarkan laporan analisis data yang 

telah disusun (Creswell, 2013:59). 

  


