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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian adalah kegiatan atau proses yang memiliki tujuan mencari 

informasi tentang sesuatu secara teliti dan kritis dengan menggunakan langkah-

langkah tertentu (Mulyadi, 2011:128). Model pengembangan yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dimana penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang pendekatannya mewakili paham 

fenomenologis dan berfokus pada penggunaan diri peneliti sebagai instrumen yang 

menangkap fenomena sosial, realitas, dan interaksi yang terjadi dan diangkat 

sebagai topik penelitian (Mulyadi, 2011:131). Penelitian ini mengangkat fenomena 

limbah sisa pengolahan bahan makanan yang terbatas pemakaiannya dan cenderung 

menumpuk menjadi sampah sehingga dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang 

memiliki value lebih tinggi guna menangkat nilai ekonomi limbah tersebut yang 

dijual sebagai produk dalam bisnis makanan dengan strategi tertentu. Melalui 

penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui cara atau strategi penjualan 

yang tepat untuk memasarkan produk lapis Surabaya dengan penambahan tepung 

dari limbah ampas tahu. 
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3.2 Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai human instrument yang 

mengumpulkan informasi-informasi terkait penelitian. Peneliti menentukan titik 

fokus penelitian, mengumpulkan data primer dan sekunder seperti informan 

wawancara serta menganalisis data yang selanjutnya akan dikemas menjadi bentuk 

kata dan data dengan kesimpulan penelitian (Hardani dkk, 2020:117). 

 

3.3 Lokasi dan Periode Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di rumah peneliti yang bertempat di Kebraon, 

Surabaya, Indonesia. Pengumpulan data ditujukan kepada masyarakat di sekitar 

Surabaya.  

Tabel 3.1 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian 

No. Tanggal Tempat Keterangan 

1 
24 September 

2020 

Kebraon, 

Surabaya 

Menentukan topik dan 

mengumpulkan data untuk 

dimasukkan ke dalam tugas akhir. 

2 
12 November 

2020 

Kebraon, 

Surabaya 

Membuat produk eksperimen lapis 

Surabaya tanpa penambahan 

ampas tahu. 

3 
15 November 

2020 

Kebraon, 

Surabaya 

Membuat produk eksperimen 

tepung limbah ampas tahu. 

4 
19 November 

2020 

Kebraon, 

Surabaya 

Membuat produk eksperimen 

kedua lapis Surabaya. 

5 
20 November 

2020 

Kebraon, 

Surabaya 

Membuat produk eksperimen lapis 

Surabaya tepung limbah ampas 

tahu 30%. 

6 
25 November 

2020 

Kebraon, 

Surabaya 

Membuat produk eksperimen lapis 

Surabaya tujuh sampel. 

7 
29 November 

2020 

Kebraon, 

Surabaya 

Melakukan uji organoleptik dan 

menyebarkan kuesioner 

(pengulangan pertama). 

8 
6 Desember 

2020 

Kebraon, 

Surabaya 

Melakukan uji organoleptik dan 

menyebarkan kuesioner 

(pengulangan kedua). 

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

9 
27 Desember 

2020 

Kebraon, 

Surabaya 

Melakukan uji organoleptik dan 

menyebarkan kuesioner 

(pengulangan ketiga). 

10 
26 Februari 

2021 

Kebraon, 

Surabaya 
Melakukan uji minat pasar. 

11 
1 Maret 2021 – 

7 April 2021 

Kebraon, 

Surabaya 

Memasarkan produk penelitian 

kepada konsumen. 

12 19 Maret 2021 
Kebraon, 

Surabaya 

Melakukan wawancara kepada 

informan. 

13 21 Maret 2021 
Kebraon, 

Surabaya 

Mengolah data dan melengkapi 

laporan. 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

3.4 Sumber Data 

 Dalam pengambilan data terdapat dua jenis pengambilan yang peneliti 

laksanakan, yang pertama adalah data primer sebagai data yang didapatkan peneliti 

dari subjek penelitian secara langsung yang dilaksanakan melalui observasi, survei, 

pembagian kuesioner, dan wawancara. Data sekunder merupakan data pendukung 

secara teoritis yang berkaitan dengan pembuatan lapis Surabaya dengan 

penambahan tepung limbah ampas tahu dan strategi penjualan. Data pendukung 

sebagai data tidak langsung yang didapat melalui koran, berita, jurnal, buku, dan 

situs resmi. 

 

3.4.1 Subjek Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada 90 panelis total (30 panelis setiap pengulangan 

dengan total tiga pengulangan). Subjek untuk melakukan penelitian ini ditujukan 

kepada masyarakat dan orang-orang yang berada di perumahan Kebraon yang 

meliputi penduduk perumahan dan keluarga di Surabaya. Subjek dipilih secara acak 

Tabel 3.1 Perkiraan Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan) 
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tanpa ada kriteria khusus. Penelitian dilakukan dengan penyebaran 90 kuesioner 

dengan skala uji yang telah ditentukan dan 105 responden google form. Selanjutnya, 

sebagai penambahan data pendukung maka akan dilakukan wawancara yang 

dilakukan kepada tiga informan. 

 

3.4.2 Penjaringan Data 

1. Bahan 

Tabel 3.2 Bahan Pembuatan Lapis Surabaya (60%) 

No. Bahan Jumlah Satuan 
Harga/Berat 

(Rp/Kg) 

Harga/Porsi 

(Rp) 

1 Mentega 100 Gram 49.000 4.900 

2 
Cokelat 

Bubuk 
7 Gram 98.000 686 

3 Telur Ayam 252 Gram 23.000 5.796 

4 Gula Pasir 85 Gram 12.000 1.020 

5 
Tepung 

Maizena 
12 Gram 17.500 210 

6 Susu Bubuk 7 Gram 66.000 462 

7 

Tepung 

Terigu 

Protein 

Sedang 

32 Gram 11.000 352 

8 

Tepung 

Limbah 

Ampas Tahu 

48 Gram 5.000 240 

9 Air 45 Gram 2.500 112 

10 SP 7 Gram 47.500 332 

11 
Vanili 

Bubuk 
1 Gram 300.000 300 

12 Selai Nanas 60 Gram 33.000 1.980 

13 Pewarna 

Kuning 
- Gram - - 

Sumber: Data Diolah (2020) 

2. Peralatan Penelitian 

Tabel 3.3 Peralatan Penelitian Lapis Surabaya  

No. Peralatan Kegunaan 

1 
Mangkuk 

Digunakan untuk mencampurkan adonan lapis Surabaya. 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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No. Peralatan Kegunaan 

2 Hand Mixer Digunakan untuk menyatukan bahan. 

3 Oven 
Digunakan untuk mengeringkan ampas tahu dan 

memanggang adonan lapis Surabaya. 

4 Wajan Digunakan untuk sangrai ampas tahu. 

5 
Timbangan 

Digital 
Digunakan untuk menimbang bahan sesuai takaran resep. 

6 Gelas Ukur Digunakan untuk mengukur bahan yang berbentuk cairan. 

7 Spatula Karet Digunakan untuk mengaduk adonan. 

8 Sendok Makan 
Digunakan untuk mencampurkan adonan dan mengambil 

bahan sebelum dicampurkan. 

9 Kompor 
Digunakan untuk memanaskan air untuk melelehkan 

mentega di dalam bowl. 

10 Kertas Roti 
Digunakan sebagai alas dalam loyang agar tidak lengket 

saat dioven. 

11 Kuas 
Digunakan untuk mengolesi loyang dengan mentega agar 

tidak lengket. 

12 Loyang Digunakan sebagai wadah saat adonan dioven. 

13 

Wadah 

Thinwall 

(Wadah 

Makanan) 

Digunakan untuk menyimpan hasil lapis Surabaya. 

14 Saringan Digunakan untuk menyaring ampas tahu dan bahan kering. 

15 Alat Tulis Digunakan untuk menulis data pada saat percobaan. 

16 Kamera Digunakan untuk dokumentasi. 

17 Meja Kerja  Digunakan sebagai tempat produksi. 

18 
Sarung Tangan 

Oven 
Digunakan untuk mengeluarkan loyang dari oven. 

19 Tissue Digunakan selama proses produksi 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

 

 

Tabel 3.3 Peralatan Penelitian Lapis Surabaya (Lanjutan) 
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3. Berikut adalah diagram alur pembuatan lapis Surabaya tepung limbah 

ampas tahu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Lapis Surabaya Tepung Ampas Tahu 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

Berdasarkan Gambar 3.1, dapat dijelaskan langkah pembuatan sebagai berikut: 

1. Persiapan limbah ampas tahu. Limbah ampas tahu dicuci dengan air biasa. 

2. Selanjutnya limbah ampas tahu akan melalui proses pengeringan yang 

dilakukan dengan dua jenis perlakuan, yaitu: 

2.1 Perlakuan pertama: limbah ampas tahu dikeringkan dengan cara disangrai 

hingga mengering sekitar 30 menit sampai 1 jam dengan api besar. 

1. Pembuatan Tepung Limbah Ampas Tahu  

2.1 Sangrai 2.2 Oven 

3. Penghalusan dan Pengayakan 

4. Timbang Bahan dan Oles Loyang 

5. Persiapan Oven 

6. Campur Adonan 

7. Panggang Adonan 

8. Dinginkan dan Susun Lapisan dengan Selai 
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2.2 Perlakuan kedua: limbah ampas tahu dikeringkan dengan cara dioven pada 

suhu 70oC selama 4 jam. 

3. Setelah melewati dua proses perlakuan, limbah ampas tahu yang telah 

dikeringkan akan dihaluskan dengan cara diblender dan setelah itu diayak 

dengan ayakan 80 mesh agar meminimalisir partikel tepung yang kasar. 

4. Memasuki penimbangan bahan untuk membuat adonan lapis Surabaya yang 

ditakar sesuai dengan takaran resep dan melakukan pemotongan kertas roti 

sebagai alas loyang dan diolesi dengan mentega. 

5. Oven dinyalakan terlebih dahulu agar memastikan oven panas sebelum 

dimasukkan adonan. 

6. Selanjutnya, lelehkan mentega dan sisihkan. Membuat pasta cokelat dengan 

pencampuran cokelat bubuk dan air panas sesuai takaran resep. Tambahkan 

bahan kering dengan takaran tepung limbah ampas tahu sesuai takaran dari 

persentase penelitian dan tambahkan air biasa, SP, dan vanili bubuk lalu 

mixer sampai mengembang dengan speed tinggi selama 13 menit hingga 

bewarna putih, dan tidak terdapat gelembung udara. Tambahkan lelehan 

mentega dan pisahkan adonan ke dua bagian dengan pembagian sepertiga 

adonan untuk diberi warna cokelat dan sisanya tidak. 

7. Panggang adonan lapis Surabaya tepung limbah ampas tahu selama 25 

menit dengan suhu 160oC.  

Setelah selesai, keluarkan kue untuk didinginkan terlebih dahulu sekitar 20–30 

menit. Lalu, susun kue dengan urutan lapisan paling atas bewarna kuning alami, 

bagian tengah bewarna cokelat, dan lapisan paling bawah bewarna kuning alami 
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dengan direkatkan menggunakan selai nanas pada setiap lapisannya dan tidak boleh 

terlalu tebal. Setelah itu potong lapis Surabaya tepung limbah ampas tahu yang 

diiris dengan perkiraan ketebalan sekitar 1,5 cm agar lebih menarik. 

 

3.4.3 Uji Coba Produk  

 Uji coba produk dilakukan untuk mengumpulkan data-data dan memilih 

warna, aroma, tekstur, rasa, penerimaan panelis, dan persentase serta perlakuan 

yang tepat. Bagian uji coba produk terbagi atas desain uji coba, subjek uji coba, 

jenis data, pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

 

3.4.4 Desain Uji Coba  

 Desain uji coba produk lapis Surabaya dengan penambahan tepung limbah 

ampas tahu ini menggunakan desain faktorial yang diawali dengan pengumpulan 

data dan informasi yang berkaitan dengan lapis Surabaya dan limbah ampas tahu. 

Selanjutnya peneliti melakukan percobaan produksi lapis Surabaya tepung limbah 

ampas tahu dengan menggunakan dua perlakuan dan tiga persentase sebagai uji 

perseorangan. Perlakuan dan persentase tersebut terdiri dari limbah ampas tahu 

yang dikeringkan terlebih dahulu dengan dua perlakuan yaitu disangrai dan 

dikeringkan dengan oven. Setelah menjadi tepung limbah ampas tahu, penambahan 

tepung dilakukan dengan tiga macam persentase tepung, yaitu 20% (16 gram), 30% 

(24 gram), dan 60% (48%) pada masing-masing sampel. Eksperimen pertama akan 

digunakan sebagai acuan awal produk sebelum disebarkan kepada panelis untuk 

dilakukan uji organoleptik. Eksperimen selanjutnya akan diberikan kepada 30 
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panelis dengan total tiga kali pengulangan sehingga didapatkan uji organoleptik 

dari 90 panelis sebagai uji kelompok besar. Data-data yang didapatkan akan 

digunakan untuk menentukan persentase yang diminati panelis baik dari segi rasa, 

warna, aroma, tekstur. 

Tabel 3.4 Desain Uji Coba Pengulangan 1 

No. Bahan 0% 
J 

20% 

J 

30% 

J 

60% 

O 

20% 

O 

30% 

O 

60% 
Satuan 

Kode Produksi A001 J201 J301 J601 O201 O301 O601 - 

1 Mentega 100 100 100 100 100 100 100 Gram 

2 
Cokelat 

Bubuk 
7 7 7 7 7 7 7 Gram 

3 
Telur 

Ayam 
252 252 252 252 252 252 252 Gram 

4 Gula Pasir 85 85 85 85 85 85 85 Gram 

5 
Tepung 

Maizena 
12 12 12 12 12 12 12 Gram 

6 
Susu 

Bubuk 
7 7 7 12 12 12 12 Gram 

7 

Tepung 

Terigu 

Protein 

Sedang 

80 64 56 32 64 56 32 Gram 

8 

Tepung 

Limbah 

Ampas 

Tahu 

0 16 24 48 16 24 48 Gram 

9 Air 45 45 45 45 45 45 45 Gram 

10 Emulsifier 7 7 7 7 7 7 7 Gram 

11 
Vanili 

Bubuk 
1 1 1 1 1 1 1 Gram 

12 
Selai 

Nanas 
60 60 60 60 60 60 60 Gram 

Keterangan: “J”: Sangrai, “O”: Oven 

Sumber: Data Diolah (2020) 

  

Tabel 3.5 Desain Uji Coba Pengulangan 2 

No. Bahan 0% 
J 

20% 

J 

30% 

J 

60% 

O 

20% 

O 

30% 

O 

60% 
Satuan 

Kode Produksi A002 J202 J302 J602 O202 O302 O602 - 

1 Mentega 100 100 100 100 100 100 100 Gram 

2 
Cokelat 

Bubuk 
7 7 7 7 7 7 7 Gram 

3 
Telur 

Ayam 
252 252 252 252 252 252 252 Gram 

4 Gula Pasir 85 85 85 85 85 85 85 Gram 

5 
Tepung 

Maizena 
12 12 12 12 12 12 12 Gram 

Keterangan: “J”: Sangrai, “O”: Oven 

Sumber: Data Diolah (2020) 
 



46 
 

No. Bahan 0% 
J 

20% 

J 

30% 

J 

60% 

O 

20% 

O 

30% 

O 

60% 
Satuan 

6 
Susu 

Bubuk 
7 7 7 12 12 12 12 Gram 

7 

Tepung 

Terigu 

Protein 

Sedang 

80 64 56 32 64 56 32 Gram 

8 

Tepung 

Limbah 

Ampas 

Tahu 

0 16 24 48 16 24 48 Gram 

9 Air 45 45 45 45 45 45 45 Gram 

10 Emulsifier 7 7 7 7 7 7 7 Gram 

11 
Vanili 

Bubuk 
1 1 1 1 1 1 1 Gram 

12 
Selai 

Nanas 
60 60 60 60 60 60 60 Gram 

Keterangan: “J”: Sangrai, “O”: Oven 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

Tabel 3.6 Desain Uji Coba Pengulangan 3 

No. Bahan 0% 
J 

20% 

J 

30% 

J 

60% 

O 

20% 

O 

30% 

O 

60% 
Satuan 

Kode Produksi A003 J203 J303 J603 O203 O303 O603 - 

1 Mentega 100 100 100 100 100 100 100 Gram 

2 
Cokelat 

Bubuk 
7 7 7 7 7 7 7 Gram 

3 
Telur 

Ayam 
252 252 252 252 252 252 252 Gram 

4 Gula Pasir 85 85 85 85 85 85 85 Gram 

5 
Tepung 

Maizena 
12 12 12 12 12 12 12 Gram 

6 
Susu 

Bubuk 
7 7 7 12 12 12 12 Gram 

7 

Tepung 

Terigu 

Protein 

Sedang 

80 64 56 32 64 56 32 Gram 

8 

Tepung 

Limbah 

Ampas 

Tahu 

0 16 24 48 16 24 48 Gram 

9 Air 45 45 45 45 45 45 45 Gram 

10 Emulsifier 7 7 7 7 7 7 7 Gram 

11 
Vanili 

Bubuk 
1 1 1 1 1 1 1 Gram 

12 
Selai 

Nanas 
60 60 60 60 60 60 60 Gram 

 

 

Tabel 3.5 Desain Uji Coba Pengulangan 2 (Lanjutan) 
 

Keterangan: “J”: Sangrai, “O”: Oven 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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3.5 Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah pembagian kuesioner 

kepada panelis. Kuesioner telah dirancang dengan beberapa pertanyaan yang 

ditujukan pada 90 panelis total (30 panelis setiap pengulangan dengan total tiga 

pengulangan) dan terdapat indikator tepat sebagai acuan penilaian panelis. 

Selanjutnya, peneliti juga akan melakukan wawancara kepada tiga informan 

mengenai produk yang dipasarkan untuk mengumpulkan tambahan data. 

 

3.6 Analisis Data 

Analisis data sebagai langkah dan proses dalam pengumpulan data guna 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini 

dibagi menjadi enam yaitu metode eksperimen, metode observasi, uji organoleptik, 

uji ANOVA, uji minat pasar, dan statistik deskriptif. 

1. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen merupakan metode yang memberikan kesempatan pada 

perorangan atau kelompok untuk melakukan percobaan atau penelitian (Rismawati 

dkk, 2016:200). Penelitian dilakukan dalam bentuk percobaan pengembangan 

produk yang diawali dengan pembuatan tepung limbah ampas tahu. Tepung 

tersebut diberi dua macam perlakuan yaitu disangrai dan dioven. Setelah menjadi 

tepung limbah ampas tahu, dilanjutkan dengan pembuatan lapis Surabaya dengan 

penambahan tepung limbah ampas tahu dengan tiga macam persentase. Persentase 

tepung limbah ampas tahu terdiri dari 20% (16 gram), 30% (24 gram), dan 60% (48 

gram) dengan sisanya menggunakan bahan asli yaitu tepung terigu. Pemilihan 
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persentase ditentukan peneliti untuk mengetahui pengaruh tersebut sangat 

signifikan atau tidak. Untuk pemilihan persentase 20% dan 30%, angka tersebut 

tidak terlampau jauh, sehingga peneliti ingin mengetahui persentase tersebut 

berpengaruh signifikan atau tidak. Untuk pemilihan persentase 60%, angka tersebut 

dapat dikatakan terlampau jauh oleh persentase 20% dan 30% sehingga dapat 

dilihat hasilnya pasti signifikan atau tidak. 

2. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan kegiatan pengamatan sistematis yang 

dilakukan oleh manusia dalam aktivitasnya secara berulang-ulang untuk 

mendapatkan suatu fakta atau data (Hasanah, 2016:26). Obervasi dilakukan saat 

pengembangan produk untuk membandingkan hasil setiap jenis perlakuan dan 

persentase. Data observasi diambil melalui dokumentasi dan pengamatan 

perbedaan hasil akhir setiap produk lapis Surabaya dengan penambahan tepung 

limbah ampas tahu berdasarkan persentase masing-masing agar data dalam 

penelitian semakin akurat. 

3. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik dilaksanakan dan ditujukan kepada 90 panelis dengan tiga 

kali pengulangan dalam bentuk pembagian lembar kuesioner dengan tujuh sampel 

produk sebagai sampel uji. Uji organoleptik menggunakan uji hedonik sebagai 

skala pengukur tingkat kesukaan panelis dengan parameter uji terdiri dari warna, 

aroma, rasa, tekstur guna mengetahui perbedaan produk dan pilihan panelis untuk 

produk yang lebih unggul. Bobot penilaian dengan skala uji hedonik dibagi menjadi 

empat jenis sebagai berikut: 
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Tabel 3.7 Bobot Penilaian Kuesioner Penelitian 

Jawaban Bobot Penilaian 

Sangat Suka 4 

Suka 3 

Tidak Suka 2 

Sangat Tidak Suka 1 

Sumber: Data Diolah (2020) 

4. Uji ANOVA 

Uji ANOVA merupakan analisa statistik yang digunakan dalam penelitian 

eksperimen atau uji hipotesis statistik dengan mengambil beberapa kesimpulan dari 

data atau kelompok statistik interentif (Marpaung dkk, 2017:156). Uji ANOVA 

dikenal juga dengan sebutan Analysis of Variance yang bertujuan untuk 

membandingkan rata-rata dari tiga atau lebih kelompok memiliki perbedaan hasil 

yang signifikan atau tidak. Penerapan uji ANOVA dalam penelitian ini bertujuan 

untuk menentukan hasil perbedaan yang signifikan atau tidak pada masing-masing 

perlakuan produk uji yang terdiri dari rasa, aroma, warna, dan tekstur.  

5. Uji Minat Pasar 

Uji minat pasar dilakukan sebagai penghubung antara konsumen dan 

pemasar untuk mengetahui tingkat minat pembeli terhadap produk yang akan dijual 

sesuai dengan karakteristik pembeli dengan sistematik. Uji minat pasar dilakukan 

dengan pengumpulan data, identifikasi data dan masalah, serta analisis data dan 

berguna sebagai pengaturan strategi pemasaran. 

6. Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data untuk memberikan gambaran secara jelas yang bertujuan untuk menarik 

kesimpulan (Sholikhah, 2016:343). Hasil uji organoleptik dari 90 panelis dengan 
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tiga kali pengulangan dengan jumlah sampel sebanyak tujuh jenis dan uji minat 

pasar akan diolah dalam bentuk tabel dan grafik.  

7. Analisis Kualitatif 

 Penelitian kualitatif merupakan analisis data yang dilakukan sebelum 

penelitian, selama penelitian, dan setelah penelitian dilakukan (Sugiyono, 

2015:336). Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data dari uji-uji yang 

telah dilakukan dan melakukan wawancara kepada informan. Pernyataan informan 

yang didapat merupakan data terkumpul yang akan diolah sebagai pembahasan dan 

penarikan kesimpulan. 

 

3.7 Validitas dan Reliabilitas 

 Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang harus dapat memenuhi 

kriteria penelitian yang disciplined inquiry, penelitian tersebut harus menjawab 

masalah yang telah dirangkai dengan fakta dan nilai temuannya cukup berarti. 

Validitas adalah ukuran atau derajat ketepatan suatu data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan data yang ditemukan dan dilaporkan peneliti. Dalam penelitian 

kualitatif, laporan data dinyatakan valid jika data yang terjadi antara obyek 

penelitian dengan data yang dilaporkan sama. Kebenaran realitas data pada 

penelitian kualitatif bersifat jamak dan bergantung pada manusia atau pembentukan 

diri manusia. Kriteria dalam penelitian kualitatif harus memuat empat kriteria yaitu 

credibility, transfermability, dependability, dan confirmability (Hardani dkk, 

2020:198-200). 

 



51 
 

3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Pengujian validitas dan reliabilitas sebelumnya disebut sebagai pemeriksaan 

keabsahan data pada penelitian kualitatif. Salah satu pendeketan kualitatif untuk 

pengecekan keabsahan data adalah teknik triangulasi sumber yang merupakan 

pendekatan yang lebih menjadi titik fokus pembahasan yang digunakan pada saat 

mengumpulkan dan menganalisis data serta menjadi teknik yang paling banyak 

digunakan dengan melibatkan pada teori yang ada (Hadi, 2016:75). 

 

3.9 Tahapan Penelitian 

 Tahapan penelitian dalam penelitian kualitatif, menurut Creswell dibagi 

menjadi beberapa langkah sebagai berikut: 

1. Peneliti harus mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Peneliti harus 

 memberikan penjelasan dan alasan khusus mengapa penelitian tersebut 

 merupakan hal yang cukup penting (Creswell 2012:58). 

2 Selanjutnya, peneliti harus mencari studi literatur yang terdiri dari 

 penelitian terdahulu, buku, artikel jurnal yang berkaitan dan digunakan 

 sebagai penunjang informasi bagi penelitian (Creswell 2012:80). 

3. Pada tahap ini, peneliti menentukan spesifikasi tentang tujuan penelitian 

 dan rumusan masalah atau hipotesis yang akan diteliti lebih lanjut 

 (Creswell 2012:110). 

4. Peneliti mengumpulkan data penelitian kualitatif yang berupa observasi, 

 pengumpulan data atau dokumen, dan wawancara terhadap informan. 

 Wawancara yang direkam berisi informasi yang telah didesain secara 
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 mandiri oleh peneliti dan direkam melalui alat perekam suara dan kamera. 

 Saat wawancara dibutuhkan persiapan yang baik karena peneliti dan 

 informan berhubungan langsung secara tatap muka maka cukup memberi 

 tantangan dan harus dilakukan dengan etika (Creswell 2012: 205). 

5. Setelah melakukan wawancara dan pengumpulan data, maka peneliti harus 

 menyusun hasil data dengan menganalisis dan menuangkannya dalam 

 bentuk narasi yang menjawab rumusan masalah penelitian serta 

 melakukan validasi data (Creswell 2012:236). 

6. Tahap terakhir dalam penelitian, peneliti melakukan laporan dan evaluasi 

 data yang ditulis dalam bentuk kesimpulan secara keseluruhan (Creswell 

 2012:265). 

 

  


