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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Hardani 

dkk (2020:21), metode kualitatif yaitu penelitian yang dimulai dengan memilih 

objek penelitian dan diteruskan dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan, 

kemudian mengumpulkan data, menyusun data, dan menganalisis data. Penelitian 

ini disusun berdasarkan teori pendekatan fenomenologik. Menurut Salim dan 

Syahrum (2012:88-89), peneliti aliran fenomenologi akan berusaha memahami dan 

mengkaji pengalaman-pengalaman subjek penelitian melalui interaksi. Penelitian 

ini bersifat deskriptif dimana peneliti diharapkan mampu mendeskripsikan data dari 

informan mengenai efektivitas Instagram sebagai media promosi produk cheese tart 

dengan penggunaan bubuk kulit jeruk lemon pada bisnis Bite a Bit. Penelitian ini 

merupakan hasil pengembangan dari penelitian terdahulu yang berjudul, “Pengaruh 

Derajat Kecerahan, Kekenyalan, Vitamin C, dan Sifat Organoleptik pada Permen 

Jelly Kulit Jeruk Lemon (Citrus medica var Lemon)” dimana peneliti menggunakan 

bubuk kulit jeruk lemon sebagai bahan pengental pada pembuatan permen jelly.  

3.2 Kehadiran Peneliti 

Menurut Hardani dkk (2020:35), dalam penelitian kualitatif instrumen yang 

paling penting dan digunakan adalah manusia peneliti. Manusia memiliki kapasitas 
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dalam mengamati, bertanya, melacak, dan mengabstraksi. Menurut Sugiyono 

(2015:306), peneliti kualitatif sebagai instrumen memiliki fungsi dalam 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan dari 

data-data yang telah diperoleh. 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji coba produk yang kemudian 

diberikan langsung kepada panelis untuk diuji warna, aroma, rasa, dan teksturnya. 

Peneliti juga menyebarkan kuesioner uji minat pasar kepada responden secara 

online. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada informan untuk 

mengetahui efektivitas Instagram bisnis Bite a Bit.  

 

3.3 Lokasi dan Periode Penelitian 

 Pada penelitian ini peneliti membutuhkan waktu sekitar lima bulan, yaitu 

sekitar dari bulan November 2020 hingga Maret 2021 untuk melakukan pembuatan 

bubuk kulit jeruk lemon, uji organoleptik, dan uji minat pasar. Kemudian akan 

dilanjutkan dengan penjualan produk dan wawancara dengan informan. Lokasi 

penelitian dilakukan di rumah peneliti di Delta Sari Baru, Waru, Sidoarjo serta di 

rumah panelis yang berada di Sidoarjo dan Surabaya. 

Tabel 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian  
No Tanggal Kegiatan Lokasi 

1 16 November 2020 

Eksperimen pembuatan 

bubuk kulit jeruk lemon 

(pengeringan dengan 

matahari) 

Delta Sari Baru, Waru, Sidoarjo 

   

 

 

Sumber: Data Diolah (2021)  
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Tabel 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan) 
No Tanggal Kegiatan Lokasi 

2 24 November 2020 

Eksperimen pembuatan bubuk kulit 

jeruk lemon (penghalusan secara 

ditumbuk dan menggunakan 

blender) 
Delta Sari Baru, Waru, 

Sidoarjo 

3 25 November 2020 

Eksperimen pertama pembuatan 

cheese tart dengan tambahan bubuk 

kulit jeruk lemon 

4 25 November 2020 
Uji organoleptik pengulangan 

pertama 

Rumah Panelis di 

Sidoarjo dan Surabaya 

5 29 November 2020 

Eksperimen kedua pembuatan 

cheese tart dengan tambahan bubuk 

kulit jeruk lemon 

Delta Sari Baru, Waru, 

Sidoarjo 

6 30 November 2020 Uji organoleptik pengulangan kedua 
Rumah Panelis di 

Sidoarjo dan Surabaya 

7 1 Desember 2020 

Eksperimen ketiga pembuatan 

cheese tart dengan tambahan bubuk 

kulit jeruk lemon 

Delta Sari Baru, Waru, 

Sidoarjo 

8 2 Desember 2020 Uji organoleptik pengulangan ketiga 
Rumah Panelis di 

Sidoarjo dan Surabaya 

9 5 Desember 2020 Mengolah data dari uji organoleptik 
Delta Sari Baru, Waru, 

Sidoarjo 

10 14 Desember 2020 Uji minat pasar Google Form 

11 
18 Desember 2020 

hingga Maret 2021 
Penyusunan laporan  

Delta Sari Baru, Waru, 

Sidoarjo 

12 
27 Januari 2021 dan 

seterusnya 
Penjualan produk Online 

13 14 Februari 2021 Wawancara informan 1 
Delta Sari Baru, Waru, 

Sidoarjo 
14 16 Februari 2021 Wawancara informan 2 

15 20 Februari 2021 Wawancara informan 3 

Sumber: Data Diolah (2021)  

 

3.4 Sumber Data 

Data adalah fakta yang dikumpulkan oleh peneliti untuk memecahkan 

rumusan masalah dari sebuah penelitian. Data yang didapatkan masih memerlukan 

adanya pengolahan sehingga menjadi sebuah informasi yang dapat menambah 

pengetahuan. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung 

dari sumber, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari 

berbagai macam sumber (Siyoto dan Sodik, 2015:58). 
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Pada penelitian ini akan menggunakan jenis sumber data primer dan 

sekunder. Data primer dari penelitian ini meliputi hasil uji organoleptik, uji minat 

pasar dan wawancara dengan informan. Kemudian data sekunder dalam penelitian 

ini adalah jurnal, website, literatur, dan buku. Tujuan dari sumber data sekunder 

adalah untuk sebagai pedoman dan pendukung penelitian ini. Kedua sumber data 

yang digunakan bertujuan untuk mengetahui efektivitas Instagram sebagai media 

promosi yang digunakan Bite a Bit, sehingga bisnis Bite a Bit dapat menggunakan 

cara yang efektif untuk meningkatkan penjualan. 

 

3.4.1 Subjek Penelitian 

 Pada penelitian ini terdapat tiga subjek penelitian, yaitu panelis, responden 

dan informan. Panelis merupakan intrumen dalam uji organoleptik untuk menilai 

mutu dan analisa sifat sensori dari sebuah produk (Ayustaningwarno, 2014:2). 

Responden merupakan subjek penelitian yang akan menjawab pertanyaan dalam 

kuesioner (Sugiyono, 2015:199). Informan merupakan subjek penelitian kualitatif 

yang berkaitan dengan variabel yang diteliti (Siyoto dan Sodik, 2015:28). Penelitian 

ini menggunakan 30 panelis yang sama untuk uji organoleptik dalam setiap 

pengulangan dan 118 responden untuk uji minat pasar menggunakan kuesioner 

berupa google form. Panelis dan responden yang digunakan dipilih secara acak 

tanpa adanya klasifikasi tertentu. Kemudian penelitian ini akan menggunakan tiga 

informan yang akan diwawancara. Pengambilan sampel informan ini menggunakan 

teknik purposive sampling dimana informan dipilih dengan pertimbangan tertentu 
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(Sugiyono, 2015:300). Informan yang digunakan adalah konsumen yang telah 

membeli produk Bite a Bit dan memiliki akun Instagram.  

 

3.4.2 Penjaringan Data 

1. Bahan 

Tabel 3.2 Bahan Pembuatan Cheese Tart dengan Penggunaan Tepung Kulit Jeruk 

Lemon  

No Nama bahan Jumlah Satuan Harga (Rp) 
Jumlah 

(Rp) 

1 Tepung terigu 150 gram 12.000/kilogram 1.800 

2 Gula 36 gram 12.000/kilogram 432 

3 Mentega  75 gram 25.000/500 gram 3.750 

4 Telur 3 butir 21.000/15 butir 4.200 

5 Susu cair 78 miligram 18.000/liter 1.404 

6 Cream cheese 100 gram 112.000/kilogram 11.200 

7 Bubuk kulit jeruk lemon 5 gram 168.000/900 gram 933 

Total keseluruhan 23.719 

Sumber: Data Diolah (2021) 

 

2. Peralatan Penelitian 

 

Tabel 3.3 Peralatan Pembuatan   
No Peralatan Keterangan 

1 Pisau Untuk memotong bahan 

2 Telenan Sebagai alas untuk memotong bahan 

3 Bowl Sebagai tempat bahan pada proses pembuatan 

4 Loyang Sebagai alas untuk mengeringkan kulit jeruk lemon 

5 Kertas roti Sebagai alas untuk mengeringkan kulit jeruk lemon 

6 Blender Untuk menghaluskan kulit jeruk lemon 

7 Alu Untuk menghaluskan kulit jeruk lemon 

8 Lumpang Sebagai alas untuk menghaluskan kulit jeruk lemon 

9 Saringan Untuk menyaring bahan 

10 Lemon squeezer Untuk memeras jeruk lemon 

11 Kuas Untuk mengoles Loyang  

12 Meja Tempat untuk melakukan proses pembuatan 

13 Serbet Untuk membersihkan peralatan 

14 Alat tulis Untuk mencatat pada proses pembuatan 

15 Kamera Untuk mendokumentasikan proses pembuatan 

16 Loyang cheese tart Untuk mencetak cheese tart 

17 Mixer Untuk mengaduk adonan 

18 Rolling pin Untuk menggilas adonan 

Sumber: Data Diolah (2021) 
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3. Proses Pembuatan Bubuk Kulit Jeruk Lemon dan Cheese Tart dengan 

Penggunaan Bubuk Kulit Jeruk Lemon 

a. Proses Pembuatan Bubuk Kulit Jeruk Lemon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

1. Jeruk Lemon 

2. Dipotong 

3. Diperas 

4. Dipotong 

5. Dipisahkan 

6. Dicuci 

7. Ditiriskan 

8. Dipotong 

9. Dikeringkan 

10. Dihaluskan 

12. Diayak 

13. Disimpan 

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Bubuk Kulit Jeruk Lemon 

Sumber: Data Diolah (2020) 

13. Disimpan 

12. Diayak 

11. Tumbuk 11. Blender 
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 Berdasarkan Gambar 3.1, dapat dijabarkan proses pembuatan bubuk dari 

kulit jeruk lemon dengan dua perlakuan cara penghalusan sebagai berikut: 

1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

2. Potong jeruk lemon menjadi dua bagian. 

3. Peras jeruk lemon menggunakan lemon squeezer. 

4. Potong kulit jeruk lemon menjadi delapan bagian. 

5. Pisahkan kulit jeruk lemon dengan lapisan paling dalam. 

6. Cuci kulit jeruk lemon dengan air mengalir. 

7. Tiriskan kulit jeruk lemon dengan menggunakan kain lap bersih. 

8. Potong kulit jeruk lemon menjadi kecil 

9. Keringkan kulit jeruk lemon dengan menggunakan sinar matahari, selama 

dua jam atau hingga kering maksimal. Indikator kulit jeruk lemon yang telah 

kering adalah kulit jeruk lemon mudah dipatahkan. 

10. Haluskan kulit jeruk lemon yang sudah kering hingga menjadi bubuk 

a. Tumbuk.  

b. Blender.  

11. Ayak kulit jeruk lemon yang sudah dihaluskan hingga menjadi bubuk yang 

halus. 

12. Simpan kulit jeruk lemon yang sudah menjadi bubuk halus di tempat yang 

kering.  
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b. Proses Pembuatan Cheese Tart dengan Penggunaan Bubuk Kulit 

Jeruk Lemon 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Berdasarkan Gambar 3.2, maka dapat dijabarkan proses pembuatan cheese 

tart dengan penggunaan bubuk kulit jeruk lemon sebagai berikut: 

1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

2. Campurkan 150 gram tepung terigu, 10 gram gula halus, dan 75 gram 

mentega dingin dalam bowl. 

3. Aduk adonan menggunakan garpu hingga rata seperti pasir. 

4. Tambahkan 24 gram kuning telur dan 28 mililiter susu cair. 

1. Disiapkan 2. Dicampurkan 3. Diaduk 

4. Didinginkan 5. Ditipiskan 6. Dicetak 

7. Dipanggang 8. Dicampurkan 9. Diaduk 

10. Dimasukkan 

Gambar 3.2 Proses Pembuatan Cheese Tart dengan Penggunaan Bubuk Kulit 

Jeruk Lemon 

Sumber: Data Diolah (2020) 

11. Dicetak 12. Dipanggang 

13. Dioleskan 14. Dipanggang 15. Didinginkan 

16. Disimpan 17. Diuji 
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5. Aduk adonan hingga menjadi kalis menggunakan tangan. 

6. Dinginkan adonan di dalam chiller selama 15-20 menit. 

7. Keluarkan adonan yang sudah dingin dan tipiskan menggunakan rolling pin. 

8. Cetak dan rapikan adonan pada loyang tart atau pai. 

9. Panggang adonan pada suhu 185°C selama 20 menit. 

10. Campurkan 50 mililiter susu cair dan 5 gram bubuk kulit jeruk lemon. 

11. Campurkan 100 gram cream cheese dan 20 gram gula halus hingga rata, 

tambahkan 18 gram kuning telur serta campuran susu dan bubuk kulit jeruk 

lemon.  

12. Aduk adonan hingga rata. 

13. Kocok 38 gram putih telur dan 16 gram gula pasir menggunakan mixer 

hingga menjadi merengue. 

14. Tambahkan merengue ke dalam adonan cream cheese, aduk hingga rata. 

15. Masukkan adonan ke dalam piping bag. 

16. Keluarkan kulit pai yang sudah dipanggang selama 20 menit, lalu cetak 

adonan cream cheese di atas kulit pai. 

17. Panggang cheese tart selama 10 menit pada suhu 210°C. 

18. Keluarkan cheese tart dan oleskan dengan kuning telur, lalu panggang 

selama 8 menit atau hingga cheese tart berubah warna. 

19. Keluarkan cheese tart dan dinginkan. 

20. Simpan cheese tart di dalam chiller.  
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3.4.3 Desain Uji Coba 

 Desain uji coba pada penelitian kreasi produk ini akan dilakukan dengan 

cara uji coba lapangan. Uji coba lapangan ini akan dilakukan dengan cara 

membagikan sampel dan kuesioner kepada 30 panelis yang sama setiap 

pengulangan. Pada penelitian ini akan dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali. 

Tujuan dari uji coba lapangan ini adalah untuk mengetahui kelayakan produk yang 

dihasilkan sebagai variasi dalam suatu bisnis dengan penggunaan bubuk kulit jeruk 

lemon. Adapun uji coba lapangan dalam penelitian kreasi produk ini meliputi 

sebagai berikut: 

1. Uji coba 1 = Bubuk kulit jeruk lemon sebanyak 0% dari total bahan cair 

(produk kontrol). 

2. Uji coba 2 = Bubuk kulit jeruk lemon sebanyak 5% dari total bahan cair. 

3. Uji coba 3 = Bubuk kulit jeruk lemon sebanyak 7% dari total bahan cair. 

4. Uji coba 4 = Bubuk kulit jeruk lemon sebanyak 10% dari total bahan cair. 

Dalam melakukan uji coba pada penelitian ini, peneliti akan melakukan 

dengan menggunakan sistem blind test, dimana akan terdapat kode pada masing-

masing sampel yang akan diberikan, sehingga panelis tidak mengetahui komposisi 

persentase bubuk kulit jeruk lemon.  

Tabel 3.4 Kode Desain Uji Coba 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Pengulangan  Kontrol 
Perlakuan 

Tumbuk Blender 

1 
A1 

(0%) 

T105 

(5%) 

T107 

(7%) 

T110 

(10%) 

B105 

(5%) 

B107 

(7%) 

B110 

(10%) 

2 
A1 

(0%) 

T205 

(5%) 

T207 

(7%) 

T210 

(10%) 

B205 

(5%) 

B207 

(7%) 

B210 

(10%) 

3 
A1 

(0%) 

T305 

(5%) 

T307 

(7%) 

T310 

(10%) 

B305 

(5%) 

B307 

(7%) 

B310 

(10%) 
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3.5 Pengumpulan Data 

 Menurut Siyoto dan Sodik (2015:64), pengumpulan data merupakan 

kegiatan penelitian yang penting dan harus dipantau dengan serius agar tidak ada 

unsur subjektif peneliti yang masuk di dalamnya. Pengumpulan data dapat berupa 

kuesioner, metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Dalam 

penelitian kreasi produk ini, peneliti akan menggunakan metode kuesioner yang 

akan dibagikan kepada panelis saat melakukan uji organoleptik. Isi dari kuesioner 

ini akan berupa pertanyaan dengan jawaban berskala satu hingga empat. Panelis 

harus menjawab berdasarkan tingkat kesukaan dengan memilih angka dari skala 

tersebut. Peneliti juga akan membagikan kuesioner menganai uji minat psar 

menggunakan google form. Kemudian peneliti melakukan wawancara mengenai 

efektivitas Instagram sebagai media promosi produk cheese tart dengan 

penggunaan bubuk kulit jeruk lemon pada konsumen Bite a Bit. 

Tabel 3.5 Skor Skala Likert Empat Kategori Penilaian  

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

3.6 Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2015:334), analisis data merupakan proses mencari 

data, menyusun data secara sistematis, memilih data yang penting untuk dipelajari, 

dan membuat kesimpulan yang dapat memberikan informasi kepada orang lain. 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis data 

No. Jawaban Bobot Penilaian 

1 Sangat Tidak Suka (STS) 1 

2 Tidak Suka (TS) 2 

3 Suka (S) 3 

4 Sangat Suka (SS) 4 
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merupakan suatu proses dalam mendapatkan sebuah informasi yang berasal dari 

beberapa hasil data yang sudah diolah. Penelitian ini akan meliputi beberapa 

metode analisis data, sebagai berikut: 

1. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen adalah penelitian dimana kondisi yang ada 

dimanipulasi oleh peneliti dan dibuat menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 

kontrol dan kelompok pembanding. Pada kelompok kontrol akan diberikan 

treatment tertentu kemudian hasil dari kedua kelompok tersebut akan 

diperbandingkan (Priyono, 2016:43). Dalam penelitian ini akan dilakukan empat 

uji coba eksperimen dengan tiga kali pengulangan. Tujuan dari uji coba eksperimen 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi dari persentase 

penggunaan bubuk kulit jeruk lemon dalam pembuatan cheese tart yang terbaik.  

2. Metode Observasi 

Metode observasi berisi tentang kejadian atau tingkah laku yang akan 

terjadi. Metode ini memerlukan peran penting dari seorang pengamat. Pengamat ini 

harus jeli dalam menatap kejadian atau proses yang terjadi (Siyoto dan Sodik, 

2015:66). Pada penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan dengan 

membandingkan hasil pada data hasil uji organoleptik yang akan dilakukan. 

Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui hasil yang terbaik dari metode 

eksperimen pembuatan cheese tart dengan penggunaan bubuk kulit jeruk lemon. 

3.  Uji Organoleptik  

Uji organoleptik dapat disebut dengan penilaian indra atau sensorik yang 

merupakan suatu penilian berdasarkan panca indra manusia. Dalam uji ini produk 
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makanan atau minuman akan diamati tekstur, aroma, warna, dan rasanya 

(Ayustaningwarno, 2014:1). Peneliti akan melakukan uji organoleptik untuk 

mengetahui kelayakan tekstur, aroma, rasa, dan warna cheese tart dengan 

penggunaan bubuk kulit jeruk lemon. Uji organoleptik akan dilakukan dengan 

membagikan sampel dan kuesioner kepada 30 panelis yang sama setiap 

pengulangan. Tujuan dari dilakukannya uji organoleptik ini adalah untuk 

mengetahui komposisi penggunaan bubuk kulit jeruk lemon yang paling diminati 

panelis pada produk cheese tart.  

4.  Uji ANOVA 

 Uji ANOVA adalah teknik analisis ragam yang bertujuan untuk 

menganalisis hubungan antara dua data atau lebih (Fajrin dkk, 2016:13). Peneliti 

akan menggunakan metode uji ANOVA untuk menganalisis data dari hasil uji 

organoleptik. Uji ANOVA ini memiliki tujuan untuk mempermudah peneliti dalam 

menjelaskan hasil uji organoleptik.  

5. Uji Minat Pasar 

 Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan 

transaksi atas barang atau jasa tertentu (Putri, 2017:8-9).  Dalam penelitian ini akan 

menggunakan uji minat pasar untuk mengetahui minat responden pada sebuah 

produk yang akan ditawarkan. Uji minat pasar ini akan dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner berupa google form.  

6. Statistik Deskriptif 

Definisi dari statistik deskriptif menurut Sugiyono (2015:207) adalah, 

“statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 
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atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”  

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode statistik deskriptif untuk 

menganalisis data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Hasil analisis ini akan 

dipaparkan dalam bentuk diagram supaya lebih mudah untuk dipahami. Melalui 

diagram ini dapat diketahui minat responden pada produk cheese tart dengan 

penggunaan bubuk kulit jeruk lemon sebagai pengental. 

7.  Analisis Kualitatif 

Sugiyono (2015:336) menyatakan bahwa analisis data penelitian kualitatif 

dilakukan sebelum, selama, dan setelah selesai di lapangan. Pada penelitian ini 

peneliti melakukan analisis pada penelitian terdahulu mengenai uji organoleptik 

produk, uji minat pasar, dan efektivitas Instagram untuk menentukan fokus 

penelitian. Kemudian peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara dengan 

informan. Saat wawancara berlangsung, peneliti melakukan analisis pada jawaban 

informan. Setelah itu peneliti menarik kesimpulan dimana dapat menjawab 

rumusan masalah maupun tidak.  

 

3.7 Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Hardani dkk (2020:198), pengertian validitas adalah derajat 

ketepatan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada objek 

penelitian. Data kualitatif akan dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan yang terjadi pada objek. Kebenaran realitas 

penelitian kualitatif bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia. 
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Pengertian reliabilitas dalam penelitian kualitatif adalah suatu realitas memiliki 

sifat ganda dan selalu berubah sehingga tidak ada yang konsisten.  

 

3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam memperoleh keabsahan temuan, perlu diteliti kredibilitas datanya, 

dengan menggunakan teknik perpanjangan kehadiran peneliti, observasi, 

triangulasi (sumber, metode, peneliti, dan teori), pengecekan sejawat, analisis kasus 

negatif, dan pengecekan kesesuaian hasil (Hardani dkk, 2020:275). Penelitian ini 

akan menggunakan triangulasi sumber dalam memperoleh keabsahan temuannya 

dengan membandingkan data wawancara yang diperoleh dari beberapa informan. 

Triangulasi yaitu informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang diperiksa 

dengan data pengamatan dan dokumen (Salim dan Syahrum, 2012:166).  

 

3.9 Tahapan Penelitian  

Menurut Creswell (2012:57) ada enam tahapan penelitian kualitatif, yaitu: 

1. Identifying a research problem, dalam tahap ini peneliti dapat 

mendefinisikan sebuah masalah dan menjelaskan pentingnya penelitian 

tersebut. 

2. Reviewing the literature, dimana peneliti dapat memanfaatkan penelitian 

terdahulu sebagai sumber data.  

3. Specifying a purpose and research questions or hypothese, memiliki fungsi 

dalam memberikan informasi penting tentang arah penelitian kepada 

pembaca. 
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4. Collecting qualitative data, tahap dimana peneliti mendapatkan data dengan 

cara mengidentifikasi informan, mendapatkan izin dengan informan, 

menetukan jenis data yang akan digunakan, merancang tata cara 

mendapatkan informasi, dan mengelola data.  

5. Analyzing and interpreting qualitative data, dalam tahap ini membutuhkan 

pemahaman dari data informan untuk mendapatkan jawaban pertanyaan 

penelitian.  

6. Reporting and evaluating research, tahap dimana membahas tentang 

laporan penelitian dan mengevaluasi laporan tersebut.  

 

 

 


