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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. 

Menurut Mukhtar (2013:10), metode kualitatif deskriptif adalah sebuah metode 

yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap 

penelitian pada satu waktu tertentu. Pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini menggunakan cara triangulasi, dan hasil data yang didapatkan 

berupa data kualitatif. Analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian 

bertujuan untuk memahami makna, keunikan dan fenomena serta menemuka 

hipotesis. 

Peneliti ingin melakukan analisis aplikasi bauran pemasaran terhadap 

keputusan pembelian chewy cookies dengan penambahan tepung kulit durian 

bagian dalam (albedo) di Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan yang bertujuan untuk memanfaatkan limbah kulit durian menjadi 

sebuah produk yang memiliki nilai jual yang lebih baik dengan metode 

eksperimental. Eksperimen tersebut adalah pengolahan limbah kulit durian bagian 

dalam (albedo) menjadi tepung kulit durian bagian dalam (albedo) yang 

kemudian diolah oleh peneliti menjadi chewy cookies. Adapun judul pada 

penelitian ini yaitu “Aplikasi Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Chewy Cookies dengan Penambahan Tepung Kulit Durian Bagian Dalam 
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(Albedo) di Yogyakarta”. 

 

3.2 Kehadiran Peneliti 

 Didalam sebuah penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangatlah penting. 

Menurut Sugiyono (2014:292), ia menyatakan bahwa peneliti berperan sebagai 

perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir, dan menjadi pelapor 

dari hasil penelitiannya. Peneliti dapat mengatur berjalannya sebuah penelitian. 

 

3.3 Lokasi dan Periode Penelitian 

 Dalam penelitian kreasi produk ini membutuhkan beberapa bahan dan 

peralatan yang akan digunakan dalam pembuatan kreasi produk chewy cookies 

dengan penambahan tepung kulit durian bagian dalam. 

1. Bahan Penelitian 

Tabel 3.1 Bahan Pembuatan Chewy Cookies dengan Penambahan Tepung Kulit 

Durian Bagian Dalam (Albedo) untuk Uji Organoleptik  

No. Nama Bahan Jumlah Satuan Harga (Rp) 

1 Tepung Terigu Protein 

Sedang 

1.020 Gram 16.500 

2 Tepung Kulit Durian 

Bagian Dalam 

180 Gram - 

3 Mentega 600 Gram 21.000 

4 Light Brown Sugar 360 Gram 30.500 

5 Telur 2 Buah 4.500 

6 Gula Pasir 360 Gram 6.000 

7 Garam 12 Gram 500 

8 Baking Soda 12 Gram 100 

9 Vanila Ekstrak 12 Gram 17.500 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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2. Peralatan Penelitian 

Tabel 3.2 Peralatan Pembuatan Chewy Cookies dengan Penambahan Tepung Kulit 

Durian Bagian Dalam (Albedo) 

No. Nama Peralatan Jumlah Satuan Kegunaan 
Harga 

(Rp) 

1 Timbangan digital 1 Buah Untuk menimbang bahan 30.000 

2 Loyang 1 Buah Untuk tempat adonan pada 

saat di oven 

20.000 

3 Mixer 1 Unit Untuk mengocok bahan-bahan 250.000 

4 Oven 1 Buah Untuk memanggang adonan 450.000 

5 Sendok 1 Buah Untuk alat mengambil bahan 10.000 

6 Bowl 3 Buah Untuk tempat mencampur 

bahan 

150.000 

7 Meja Kerja 3 Buah Untuk alas membuat produk 400.000 

8 Kamera 1 Buah Untuk mendokumentasikan 

proses pembuatan produk 

1.000.000 

9 Serbet 3 Buah Untuk membersihkan bagian 

kotor pada saat pembuatan 

produk 

30.000 

10 Spatula 1 Buah Untuk alat mengaduk bahan 20.000 

11 Talenan 1 Buah Untuk alas memotong bahan 20.000 

12 Pisau 1 Buah Untuk alat memotong bahan 20.000 

13 Saringan 1 Buah Untuk menyaring bahan 25.000 

Sumber: Data Diolah (2020) 
 

3.3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tabel 3.3 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian 

No Tanggal Keterangan Tempat 

1. Minggu, 15 November 

2020 

Eksperimen pertama 

pembuatan tepung kulit 

durian bagian dalam 

(albedo) 

Perumahan Nandan 

Griya Idaman Pintu 7 

Nomor 106, Sleman, 
Yogyakarta, Indonesia 

2. Minggu, 22 November 

2020 

Eksperimen kedua 

pembuatan tepung kulit 

durian bagian dalam 

(albedo) 

Perumahan Nandan 

Griya Idaman Pintu 7 

Nomor 106, Sleman, 
Yogyakarta, Indonesia 

3. Minggu, 29 November 

2020 

Eksperimen pertama 

pembuatan produk chewy 

cookies dengan 

penambahan tepung kulit 

durian bagian dalam 

(albedo) 

Perumahan Nandan 

Griya Idaman Pintu 7 

Nomor 106, Sleman, 

Yogyakarta, Indonesia 

4. Selasa, 15 Desember 

2020 
 

Uji organoleptik 
pengulangan pertama 

Sleman, Yogyakarta 

Sumber: Data Diolah (2021) 
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Tabel 3.3 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan) 

5. Selasa, 22 Desember 

2020 

Uji organoleptik 
pengulangan kedua 

Sleman, Yogyakarta 

6. Selasa, 05 Januari 2021 Uji organoleptik 
pengulangan ketiga 

Sleman, Yogyakarta 

7. Minggu, 31 Januari 

2021 

Pengolahan hasil data 
uji organoleptik 

Perumahan Nandan 
Griya Idaman Pintu 7 
Nomor 106, Sleman 

8. Rabu, 10 Februari 2021 Pembuatan kemasan 
produk 

Sleman, Yogyakarta 

9. Rabu, 17 Maret 2021– 

Sabtu, 15 Mei 2021 

Penjualan Produk Sleman, Yogyakarta 

10 Senin, 26 April 2021 Pembagian Google form 

uji minat pasar 

Sleman, Yogyakarta 

11 Jumat, 30 April 2021 – 

Sabtu, 01 Mei 2021 

Wawancara Informan Sleman, Yogyakarta 

12 Sabtu, 08 Mei 2021 Wawancara Pakar Perumahan Nandan 

Griya Idaman Pintu 7 
Nomor 106, Sleman (via 

Whatsapp) 

13 Selasa, 11 Mei 2021 Pengolahan Data 
 Hasil Wawancara 

Sleman, Yogyakarta 

14 Minggu, 31 Januari 

2021 – Minggu, 16 Mei 

2021 

Membuat Laporan Sleman, Yogyakarta 

Sumber: Data Diolah (2021) 

 

3.4 Sumber Data 

Data pada dasarnya terdiri atas dua jenis yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, 

biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Sedangkan Menurut 

Sugiyono (2012:141) mendefinisikan data sekunder adalah sumber data yang 

diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain 

yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Dalam penelitian kreasi 

produk chewy cookies dengan penambahan tepung kulit durian bagian dalam 
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(albedo), data dibedakan menjadi dua jenis yaitu, data primer dan data sekunder 

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer yang diperoleh dari penelitian ini adalah data hasil pemberian 

kuesioner dari peneliti kepada panelis yaitu berupa tanggapan panelis 

terhadap warna, aroma, rasa, dan tekstur chewy cookies dengan penambahan 

tepung kulit durian bagian dalam (albedo). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang 

dikumpulkan panelis berupa referensi atau literatur yang didapatkan dari 

jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan topik penelitian. 

 

3.4.1 Subjek Penelitian 

Subjek uji coba dalam penelitian ini merupakan 30 panelis setiap 

pengulangannya dan akan diulang sebanyak tiga kali agar data dapat dinyatakan 

lebih valid dan akurat. Berhubung dengan kondisi pandemi panelis yang dipilih oleh 

peneliti yaitu masyarakat kota Sleman, Yogyakarta, dan keluarga. Pada penelitian 

ini panelis yang dipilih oleh peneliti adalah panelis dengan usia di atas 17 tahun 

yang akan dipilih secara acak dan berjumlah total 90 orang panelis. Hal ini 

bertujuan untuk menguji kelayakan, dan mengetahui hasil uji organoleptik dari 

kreasi produk penelitian ini. Peneliti juga melakukan uji minat pasar melalui 

pembagian google form yang akan diisi oleh 90 panelis dengan syarat memiliki 

umur 17 sampai 35 tahun. Peneliti juga akan melakukan pengambilan data 
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melalui wawancara kepada tiga orang informan dan seorang pakar yang bersyarat 

sudah pernah mengikuti uji organoleptik dan uji minat pasar untuk mendapatkan 

data berupa respon dari informan dan pakar. 

 

3.4.2 Penjaringan Data  

Berikut adalah proses pembuatan chewy cookies tepung kulit durian 

bagian dalam (albedo): 

 

 
Gambar 3.1 Diagram Proses Pembuatan Chewy Cookies dengan Tepung Kulit 

Durian Bagian Dalam (Albedo). 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Berikut adalah penjelasan dari Gambar 3.1 dapat dijelaskan langkah 

pembuatannya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
8. Keluarkan dari Oven dan Dinginkan 

7. Panggang Adonan 

6. Timbang Adonan 

5. Campur Adonan 

 

4. Persiapkan Oven dan Oles Loyang 

3. Penghalusan dan Pengayakan 

2. Penghalusan dan Pengayakan 

 

1. Pembuatan Tepung Kulit Durian Bagian Dalam 

(Albedo) 
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1. Persiapan pembuatan tepung kulit durian bagian dalam (albedo). Kulit 

durian bagian dalam yang sudah dipotong-potong tipis, kemudian akan 

melalui satu perlakuan yaitu di oven dengan suhu 100℃ selama satu jam. 

2. Kulit durian bagian dalam (albedo) yang sudah mengalami satu perlakuan 

seperti diatas, kemudian didinginkan dan akan dihaluskan menggunakan 

blender dengan kecepatan sedang (tiga) setelah itu diayak supaya menjadi 

partikel yang lebih kecil. 

3. Kemudian, memasuki proses penimbangan bahan dan persiapan alat yang 

akan digunakan untuk membuat chewy cookies. Bahan-bahan ditimbang 

sesuai dengan resep. 

4. Panaskan oven dengan suhu 185℃ sebelum membuat adonan chewy 

cookies. Siapkan sebuah loyang untuk menata adonan chewy cookies, 

kemudian oleskan mentega ke dalam loyang tersebut. 

5. Selanjutnya panaskan mentega selama kurang lebih tiga menit sampai 

warnanya berubah menjadi kecoklatan, kemudian tunggu mentega tersebut 

menjadi hangat. Siapkan light brown sugar, dan gula pasir ke dalam 

sebuah mangkok. Masukkan mentega ke dalam mangkok berisi gula 

tersebut, dan aduk sampai rata. Setelah itu masukan telur, vanila ekstrak, 

baking soda, dan yang terakhir tepung terigu protein sedang. Kemudian 

aduk sampai rata sehingga menjadi adonan yang dapat dibentuk. 

6. Timbang adonan tersebut seberat sepuluh gram. Kemudian tata rapi diatas 

loyang, dan masukkan loyang ke dalam oven. 

7. Panggang adonan tersebut selama 15 menit. 
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8. Keluarkan chewy cookies yang sudah selesai dipanggang dari loyang 

kemudian diamkan sampai dingin. 

 

3.4.3 Uji Coba Produk 

Uji coba produk memiliki tujuan untuk mengumpulkan data yang digunakan 

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

terhadap produk chewy cookies dengan penambahan tepung kulit durian bagian 

dalam (albedo). Bagian ini terdiri dari desain uji coba, jenis data, pengumpulan 

data, dan analisis data. 

 

3.4.4 Desain Uji Coba 

Pada desain uji coba kreasi produk chewy cookies dengan penambahan 

tepung kulit durian bagian dalam (albedo) akan dibagi menjadi dua tahap yaitu: 

1. Uji Perseorangan 

Uji perseorangan adalah uji dimana peneliti akan dengan sendirinya 

bereksperimen untuk menentukan resep, bahan-bahan, dan juga komposisi 

yang digunakan. Peneliti juga akan menentukan warna, aroma, rasa, dan 

tekstur produk chewy cookies dengan penambahan tepung kulit durian 

bagian dalam (albedo). 

2. Uji Kelompok Besar 

Uji kelompok besar adalah uji dimana peneliti akan membagikan kuesioner 

kepada 30 orang panelis dan akan dilakukan pengulangan sebanyak tiga 

kali. Uji ini berfungsi untuk mengetahui warna, aroma, rasa, dan tekstur 
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produk chewy cookies dengan penambahan tepung kulit durian. 

Tabel 3.4 Desain Uji Coba Pengulangan Pertama 

No. Bahan Kontrol 

Pengulangan Pertama 

Satuan 
10% 20% 30% 

R51 R52 R53 

1 Tepung Terigu 

Protein Sedang 

100 90 80 70 Gram 

2 Tepung Kulit 

Durian Bagian 

Dalam (Albedo) 

- 10 20 30 Gram 

3 Mentega 50 50 50 50 Gram 

4 Light Brown 

Sugar 

30 30 30 30 Gram 

5 Telur 1  1 1 1 Sdm 

6 Gula Pasir 30 30 30 30 Gram 

7 Garam 1 1 1 1 Gram 

8 Baking Soda 1 1 1 1 Gram 

9 Vanila Ekstrak 1 1 1 1 Gram 

Sumber: Data Diolah (2020) 

  

Tabel 3.5 Desain Uji Coba Pengulangan Kedua 

No. Bahan Kontrol 

Pengulangan Kedua 

Satuan 
10% 20% 30% 

R51 R52 R53 

1 Tepung Terigu 

Protein Sedang 

100 90 80 70 Gram 

2 Tepung Kulit 

Durian Bagian 

Dalam (Albedo) 

- 10 20 30 Gram 

3 Mentega 50 50 50 50 Gram 

4 Light Brown 

Sugar 

30 30 30 30 Gram 

5 Telur 1 1 1 1 Sdm 

6 Gula Pasir 30 30 30 30 Gram 

7 Garam 1 1 1 1 Gram 

8 Baking Soda 1 1 1 1 Gram 

9 Vanila Ekstrak 1 1 1 1 Gram 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Tabel 3.6 Desain Uji Coba Pengulangan Ketiga 

No. Bahan Kontrol 

Pengulangan Ketiga 

Satuan 
10% 20% 30% 

R51 R52 R53 

1 Tepung Terigu 

Protein Sedang 

100 90 80 70 Gram 

2 Tepung Kulit 

Durian Bagian 

Dalam (Albedo) 

- 10 20 30 Gram 

3 Mentega 50 50 50 50 Gram 

4 Light Brown 

Sugar 

30 30 30 30 Gram 

5 Telur 1 1 1 1 Sdm 

6 Gula Pasir 30 30 30 30 Gram 

7 Garam 1 1 1 1 Gram 

8 Baking Soda 1 1 1 1 Gram 

9 Vanila Ekstrak 1 1 1 1 Gram 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

3.5 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari kuesioner yang 

dibagikan oleh peneliti kepada total 90 panelis bersamaan dengan sampel produk  

chewy cookies dengan penambahan tepung kulit durian bagian dalam (albedo). 

Peneliti memberikan kode pada setiap sampel untuk mempermudah proses 

pengolahan data dari uji organoleptik. Kode sampel yang ditetapkan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Kode Sampel Penelitian 
 Pengulangan 1 Pengulangan 2 Pengulangan 3 

Konsentrasi 0% 10% 20% 30% 0% 10% 20% 30% 0% 10% 20% 30% 

Kode R50 R51 R52 R53 N50 N51 N52 N53 S50 S51 S52 S53 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

Pada penelitian ini peneliti juga melakukan pengumpulan data 

menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012:10), purposive 
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sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Didalam 

penelitian ini peneliti akan melakukan sebuah uji minat pasar melalui google form 

yang disebarkan melalui Whatsapp, Line, dan Instagram. Peneliti akan mencari 

sejumlah 90 orang responden yang akan diberikan pertanyaan mengenai harga, 

kemasan, dan minat mereka terhadap produk chewy cookies. Peneliti juga akan 

melakukan sebuah wawancara terhadap tiga orang informan dan satu orang pakar 

yang memiliki syarat sudah pernah mengikuti uji organoleptik dan uji minat 

pasar. Peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan mengenai 

karakteristik sensori makanan, bauran pemasaran, bauran promosi, atribut harga, 

atribut produk, dan keputusan pembelian yang berhubungan dengan kreasi produk 

chewy cookies dengan penambahan tepung kulit durian bagian dalam (albedo) 

dengan tujuan agar mengetahui kelayakan produk chewy cookies dengan 

penambahan tepung kulit durian bagian dalam (albedo).   

Tabel 3.8 Skor Skala Likert 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 dalam penelitian kreasi produk chewy cookies dengan 

penambahan tepung kulit durian bagian dalam (albedo) akan menggunakan metode 

eksperimen, metode observasi, uji organoleptik, uji ANOVA, dan statistik 

deskriptif. 

1. Metode Eksperimen 
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Menurut Sugiyono (2016:2), metode eksperimen adalah metode yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi terkendali. Dalam penelitian ini metode eksperimen akan digunakan pada 

saat pembuatan tepung kulit durian bagian dalam (albedo), dan pada saat kreasi 

produk chewy cookies dengan penambahan tepung kulit durian bagian dalam 

(albedo) dengan satu perlakuan yaitu kulit durian bagian dalam (albedo) dioven 

dengan suhu 100℃ selama satu jam. 

2. Metode Observasi 

 

Menurut Riyanto (2010:96), observasi merupakan metode pengumpulan 

data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. 

Metode observasi yang peneliti terapkan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan dokumentasi berupa foto dan catatan pada saat melakukan eksperimen 

sehingga data yang didapat akan menjadi akurat. 

3. Uji Organoleptik 

Menurut Waysima dan Adawiyah (2010:59), uji organoleptik atau evaluasi 

sensori merupakan suatu pengukuran ilmiah dalam mengukur dan menganalisis 

karakteristik suatu bahan pangan yang diterima oleh indera penglihatan, pencicipan, 

penciuman, dan perabaan. Uji organoleptik di dalam penelitian ini berguna untuk 

melihat warna cokelat, rasa manis, aroma harum, dan tekstur chewy yang paling 

diminati di antara sampel-sampel yang diberikan. Setelah itu akan hasil terbaik akan 

digunakan sebagai uji penerimaan produk.  

 

 



 

40 
 

4. Uji ANOVA 

Uji ANOVA atau lebih sering disebut dengan Analysis of Variance. Di 

dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan uji ANOVA satu arah. Menurut 

Ilhamzen (2013:50), Uji ANOVA Satu Arah (One Way ANOVA) adalah jenis uji 

statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Dalam penelitian ini peneliti ingin 

mengetahui apakah perbedaan perlakuan terhadap kreasi produk chewy cookies 

akan memberikan perbedaan yang signifikan atau tidak terhadap hasil uji 

organoleptik. 

5. Uji Minat Pasar 

  Uji minat pasar adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui minat beli dari konsumen diteliti dari segmen pasar yang dituju. Riset 

pemasaran adalah desain, analisis, dan kumpulan data yang berhubungan 

langsung dengan situasi pemasaran tertentu (Kotler dan Armstrong, 2012:5). Uji 

minat pasar yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan terhadap 90 panelis 

dengan satu kali pengulangan. 

6. Statistik Deskriptif 

Menurut Fielding dan Fielding (2008) metode penelitian deskriptif adalah 

suatu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi 

objek sesuai dengan apa adanya. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Di dalam penelitian ini statistik deskriptif akan digunakan peneliti untuk mengolah 
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data yang didapat dari uji organoleptik yang meliputi warna, rasa, aroma, dan 

tekstur. Peneliti akan membuat grafik atau diagram supaya paparan data mudah 

dimengerti. 

7. Analisis Data Kualitatif 

Menurut Saryono (2010:16), penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian 

yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan 

menjelaskan kualitas atau sebuah keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak 

dapat dijelaskan, diukur, dan digambarkan melalui penelitian kuantitatif. 

Pengambilan data didalam penelitian kualitatif dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

purposive dan random. Menurut Bryman (2012:10), analisis data merupakan 

proses yang berkelanjutan yang dilakukan oleh peneliti dengan berfokus pada 

data-data yang telah dikumpulkan. Menurut Fielding dan Fielding (2008:65), 

dalam implementasinya analisis data kualitatif dapat dilakukan dalam tiga tahap 

atau proses antara lain: 

a. Reduksi Data (data reduction) 

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pengidentifikasian data 

mentah yang telah diperoleh dengan melakukan langkah summary, 

pengkodean (coding), dan kategorisasi (categoring). 

b. Pengorganisasian (organisation) 

Pengorganisasian adalah proses mengumpulkan atau menyatukan 

informasi data yang dihasilkan dari identifikasi awal. Hasil analisis dari 

langkah reduksi dan pengorganisasian selanjutnya masuk ke dalam proses 

interpretasi data. 
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c. Interpretasi Data (data interpretation) 

Interpretasi data merupakan proses yang sangat penting untuk 

menghasilkan kesimpulan berdasarkan pertanyaan penelitian. Pemahaman 

informasi, teori, dan ilmu peneliti berkaitan dengan topik yang sedang 

diteliti berperan sangat penting dalam proses interpretasi data. 

 

3.7 Validitas dan Reliabilitas 

  Validitas dalam penelitian kualitatif adalah sebuah hal yang 

mempertanyakan apakah penelitian yang dilakukan sudah berdasarkan apa yang 

seharusnya diukur. Pengukuran validitas adalah sebuah ukuran atau derajat yang 

tepat yang terdapat dalam objek penelitian yang ditemukan oleh peneliti pada saat 

melakukan penelitian (Hardani dkk, 2020:12). Reliabilitas dalam penelitian 

kualitatif yaitu tindakan untuk mengawasi secara keseluruhan pada saat proses 

penelitian berlangsung (Sugiyono, 2016:21). 

 

3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Pada penelitian ini digunakan metode triangulasi data untuk mengecek 

keabsahan temuan yaitu peneliti akan mengumpulkan data dari informan yang 

sudah diwawancara, dan peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dari 

informan dengan teori yang sudah ada ataupun penelitian terdahulu untuk 

mengecek keabsahan data hasil penelitian. 
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3.9 Tahapan Penelitian 

 Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu tahapan 

penelitian menurut Creswell (2013:56) adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti menentukan topik yang akan digunakan dan di teliti dalam 

penelitian ini. 

2. Peneliti mencari informasi tentang topik yang digunakan, dan mencari 

teori-teori yang sesuai dengan topik penelitian. 

3. Peneliti akan melakukan penelitian sesuai dengan topik yang dipilih 

melalui wawancara untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. 

4. Peneliti akan mengolah data  dan juga melakukan analasisi terhadap hasil 

wawancara dan menuliskan hasil wawancara tersebut menjadi sebuah 

transkrip. 

5. Peneliti akan menganalisis transkrip hasil wawancara dengan teori-teori 

yang digunakan. 

6. Peneliti akan membuat hasil analisis data dan juga akan membuat sebuah 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis data.  


