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BAB III 

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif karena penelitian tidak menggunakan data sekali jadi melainkan melalui 

penelitian secara mendalam. Menurut Meleong (2007, hal.5) penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah 

dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau 

sekelompok orang. Sementara menurut Yusuf (2014, hal. 328) penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang dilakukan dengan mencoba mengerti suatu makna atau 

peristiwa suatu kejadian melalui interaksi dengan orang-orang sesuai dengan 

fenomena dan situasi tersebut.   

Penelitian ini objeknya adalah Gepuk sebagai salah satu makanan 

tradisional khas Jawa Barat dengan subjek penelitian adalah produsen Gepuk khas 

Jawa Barat, Produsen Gepuk, Akademisi, Praktisi, Asosiasi, Sejarawan Kuliner, 

Budayawan Sunda serta Pemerintah. Pertama, peneliti ingin mengetahui tinjauan 

sosial budaya Gepuk di Jawa Barat. Kedua, peneliti ingin mengetahui bahan, 

bumbu dan rempah serta cara pengolahan yang digunakan pada Gepuk. Ketiga, 

peneliti ingin mengetahui peran masyarakat dan pemerintah dalam upaya 

pelestarian Gepuk. 

3.2 Informan dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Informan Penelitian 

Menurut Bungin (2010, hal. 107-108) Informan dalam penelitian kualitatif 

berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau 

informasi dapat diperoleh. Prosedur purfosif adalah salah satu strategi yang paling 

umum di dalam penelitian kualitatif yaitu menentukan kelompok masyarakat yang 

menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karenanya, dalam penelitian ini 

peneliti menjadikan para Produsen Gepuk, Akademisi, Praktisi, Asosiasi, 
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Sejarawan, Budayawan Sunda serta Pemerintah sebagai informan penelitian. 

Dengan sumber data lainnya adalah pendapat dari Masyarakat dan Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat. 

3.2.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di beberapa daerah yang tersebar di Jawa Barat 

yaitu di kota Bandung dan Subang. 

3.3 Operasional Variabel 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel Gepuk 

Variabel 
Konsep 

Empirik 
Konsep Analitik Sumber data 

Alat 

pengumpulan 

data 

Pelestarian 
Gepuk 

sebagai 
Warisan 

Gastronomi 
Jawa Barat 

 

 
 

 
 
 

 

Tinjauan 
gambaran 

Gepuk dari 
aspek 
sosial 

budaya 
Jawa Barat 

1. Peran 
2. Waktu 

Penyajian 
3. Aturan 

konsumsi 
4. Tata cara 
5. Menu 

pendamping 
6. Cara penyajian 
7. Perbedaan 

sajian khas 
daerah 

1. Pengrajin 
Gepuk khas 

Jawa Barat 
2. Akademisi 

3. Asosiasi 
4. Praktisi 
5. Budayawan 

6. Sejarawan 
Kuliner 

7. Pemerintah 

1. Observasi 
2. Pedoman 

Wawancara 
3. Studi 

dokumentasi 
 

Bahan, 
bumbu dan 

rempah serta 
proses 

pengolahan 

yang 
digunakan 

pada Gepuk 

1. Bahan utama 

2. Bumbu 

3. Rempah 

4. Peralatan 

5. Metode atau 
teknik 

memasak 

6. Pengaruh 

perkembangan 
zaman 

1. Pengrajin 

Gepuk khas 
Jawa Barat 

2. Akademisi 
3. Asosiasi 
4. Praktisi 

5. Budayawan 
6. Sejarawan 

Kuliner 
7. Pemerintah 

1. Observasi 

2. Pedoman 
Wawancara 

3. Studi 
dokumentasi 
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Peran 

Masyarakat 
dan 

Pemerintah 

Daerah 
dalam 

melestarikan 
Gepuk di 

Jawa Barat 

1. Manfaat 
pelestarian 

2. Upaya 
masyarakat 

3. Upaya 
pemerintah 

1. Pengrajin 
Gepuk khas 

Jawa Barat 
2. Akademisi 

3. Asosiasi 
4. Praktisi 
5. Budayawa 

6. Sejarawan 
Kuliner 

7. Pemerintah 

1. Observasi 
2. Pedoman 

Wawancara 
3. Studi 

Dokumentasi 

Sumber : Diolah oleh penulis 2017 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2009, hal. 62) teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan.Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bila dilihat 

dari settingnya, data dapat dikumpulkan melalui setting alamiah ( natural setting), 

menggunakan metode eksperimen di laboratorium, dengan berbagai responden di 

rumah, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber 

datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer yaitu data 

yang diberikan secara langsung kepada pengumpul data, sedangkan sumber 

sekunder adalah data yang diberikan secara tidak langsung melalui orang lain atau 

lewat dokumen.  

Menurut Bungin (2010, hal. 110) metode pengumpulan data sebagai suatu 

metode yang independen terhadap metode analisis data atau bahkan menjadi alat 

utama metode dan teknik analisis data. Berdasarkan manfaat empiris, bahwa 

metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua 

metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara 

mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter serta metode-metode baru 

seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet.  
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3.4.1 Wawancara Mendalam 

Menurut Bungin (2010, hal. 111) wawancara mendalam adalah adanya 

interaksi dengan cara tanya jawab dengan atau tanpa menggunakan pedoman 

(guide) wawancara, antara pewawancara dengan informan sambil tatap muka 

untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian. Pewawancara dan 

informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, 

kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan 

informan. Metode wawancara mendalam (in-depth interview) adalah sama seperti 

metode wawancara lainnya, hanya peran pewawancara, tujuan wawancara, peran 

informan dan cara melakukan wawancara yang berbeda dengan wawancara pada 

umumnya. Hal yang membedakan bahwa wawancara mendalam dilakukan 

berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama dengan informan di lokasi 

penelitian. Hal yang jarang terjadi pada wawancara pada umumnya. Adapun 

penelitian menggunakan metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan 

tanya jawab secara langsung dengan responden atau sumber penelitian yaitu 

dengan pemilik Gepuk Warisan Nini, Pemilik Gepuk Van Java, Akademisi, 

Praktisi, Asosiasi, Sejarawan, Budayawan Sunda serta Pemerintah. 

3.4.2 Observasi Partisipatif 

Menurut Bungin (2010, hal. 115-116) observasi atau pengamatan adalah 

suatu kegiatan sehari-hari yang menggunakan panca indra sebagai alat bantunya 

selain melalui telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah 

kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui 

hasil kerja pancaindramata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Di dalam 

pembahasan ini kata observasi dan pengamatan digunakan secara bergantian. 

Seseorang yang sedang melakukan pengamatan tidak selamanya menggunakan 

pancaindra mata saja, tetapi selalu mengaitkan apa yang dilihatnya dengan apa 

yang dihasilkan oleh pancaindra lainnya, seperti apa yang ia dengar, apa yang ia 

cicipi, apa yang ia cium dari penciumannya bahkan dari apa yang ia rasakan dari 

sentuhan-sentuhan kulitnya. Dalam observasi partisipasi peneliti ikut serta dalam 

aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh objek pengamatan. Keberhasilan 
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observasi ini ditentukan bagaimana hubungan baik, arif dan harmonis antara 

peneliti dengan objek penelitian. 

Menurut Yusuf (2014, hal. 388) participant observer yaitu peneliti memiliki 

fungsi ganda, pertama sebagai peneliti yang tidak diketahui dan dirasakan oleh 

anggota lain, kedua peneliti berperan aktif dalam tugas yang dipercayakan. Dalam 

penelitian kualitatif, peneliti ikut berpartisipasi dan melibatkan diri secara 

langsung dalam kegiatan penelitian di situasi sosial. Hal ini diharapkan dapat 

membangun keakraban dengan sumber penelitian. Secara sederhana dapat 

dikemukakan bahwa “participant observation adalah suatu proses atau suatu cara 

pengumpulan data di mana peneliti berpengalaman dalam suatu program secara 

mendalam mengamati tingkah laku sebagai sesuatu yang berlangsung secara 

alami. Peneliti mencoba mengerti situasi bersama informan/sumber informasi.”  

Metode observasi ini diambil karena peneliti ingin memperoleh data sesuai 

dengan kenyataannya di dalam kehidupan sehari-harinya, bahwa peneliti ingin 

mengetahui Gepuk khas Jawa Barat secara lebih dalam. 

3.4.3 Studi Literatur 

Menurut Bungin (2010, hal. 124-125) Literatur adalah bahan-bahan yang 

diterbitkan, baik secara rutin maupun berkala. Literatur merupakan buku bacaan.  

3.4.4 Studi Dokumentasi atau Metode Bahan Visual 

Studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi serta sebagai bahan 

informasi sekunder. Menurut Burhan Bungin (2010, hal. 255-256) bahan visual 

adalah visualisasi animasi, film, foto komputer, televisi dan bahan visual lainnya. 

Analisis bahan visual digunakan untuk melengkapi analisis-analisis data kualitatif 

secara umum. Analisis visual dapat digunakan untuk menganalisis (1) keabsahan 

bahan visual; (2) proses pembuatan bahan visual (3) alat yang digunakan untuk 

bahan visual; (4) lokasi di mana bahan visual itu dilakukan, dan (5) motif di balik 

pembuatan bahan visual itu. Bahan visual berupa foto, grafis, film, video, kartun, 

mikrofilm, slide dan sebagainya. Menurut Satori dan Komariah (2011, hal. 149) 
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Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan 

dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat 

mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dengan 

adanya dokumentasi maka hasil observasi dan wawancara akan lebih 

kredibel/dapat dipercaya. Dalam hal ini penelitian menggunakan studi 

dokumentasi atau metode bahan visual dalam bentuk foto sebagai bahan informasi 

sekunder. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian diperoleh dari sumber data yang 

jelas dan dikumpulkan di lapangan. 

3.4.5 Metode Penelusuran Data Online 

Metode penelusuran data online adalah metode sekunder. Menurut Bungin 

(2010, hal. 127-130) metode penulusuran data online adalah tata cara melakukan 

penelusuran data melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya 

yang menyediakan fasilitas online, sehingga memungkinkan peneliti dapat 

memanfaatkan data informasi online berupa data maupun informasi teori, secepat 

atau semudah mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademisi. Saat 

ini sumber data yang diperoleh secara online sudah dapat diakui keabsahannya 

dan validitasnya, karena mulai banyak institusi yang menyimpan data nya pada 

server-server yang dapat dimanfaatkan secara intranet maupun melalui internet. 

Oleh karenanya, tergantung pada peneliti dalam memilih-milih sumber data yang 

digunakan dari sumber yang terpercaya dalam penelitian ini. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Menurut Yusuf (2014, hal. 332) peneliti sebagai instrumen kunci dalam 

penelitian, karena dialah yang melakukan observasi, yang membuat catatan dan 

dia pulalah yang melakukan wawancara. alat rekam seperti video, tustel, tape, 

kamera dan sebagainya adalah alat bantu dalam melakukan objek penelitiannnya. 

Kuesioner, tes, skala atau penilaian merupakan alat-alat bantu yang tidak lazim 

digunakan. Oleh karenanya, keberhasilan penelitian ditentukan oleh kemampuan 

yang dimiliki oleh peneliti dalam menghimpun dan memaknai data yang diperoleh 

sesuai dengan konteks yang sebenarnya di lapangan. 
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Masih menurut Yusuf (2014, hal. 332) kunci keberhasilan observasi adalah 

ditentukan oleh peneliti sendiri karena dialah yang melihat, mendengar, mencium 

atau mendengarkan suatu objek penelitiannya dan dia pula yang menyimpulkan 

data yang diamati. Peneliti sebagai kunci keberhasilan dan ketepatan penelitian. 

Karena dialah yang memberi makna tentang apa yang diamati dalam realitas dan 

konteks yang alami, dia yang bertanya dan dia pula yang melihat bagaimana 

keterkaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya di objek penelitiannya. 

3.6 Penyusunan Alat dan Pengumpulan Data 

3.6.1 Tahap Persiapan 

Dalam tahap ini peneliti mempersiapkan pedoman wawancara berdasarkan 

data yang ingin diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti pun 

menentukan mana objek yang akan menjadi tempat penelitian sesuai dengan 

permasalahan yang dimiliki peneliti. Selain itu, Peneliti pun mempersiapkan alat 

bantu atau perlengkapan seperti kamera, alat perekam, alat tulis, handphone 

sebagai alat komunikasi, hardboard, dan surat tugas atau surat ijin. 

3.6.2 Tahap Pelaksanaan 

Dalam tahap ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati 

objek penelitian, pertama peneliti mengamati perkembangan usaha ini melalui 

ulasan-ulasan yang diungkapkan oleh seorang pelanggannya dalam blog-nya. 

Kedua, peneliti pun melakukan observasi dan penelitiannya langsung ke tempat 

penelitian, peneliti pun melakukan pengamatan cara informan melakukan kegiatan 

sehari-harinya dan pengamatan kepada respon konsumen saat menikmati 

makanan. Selanjutnya peneliti pun melakukan wawancara dengan informan untuk 

memperoleh data sebenarnya. Selanjutnya, peneliti mendatangi Produsen Gepuk, 

Akademisi, Praktisi, Asosiasi, Sejarawan, Budayawan Sunda serta Pemerintah 

untuk mengetahui bagaimana peran Gepuk di kalangan masyarakat Sunda, serta 

untuk melakukan wawancara mengenai peran masyarakat dan pemerintah dalam 

keikutsertaan dalam melestarikan Gepuk di Jawa Barat. 
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3.6.3 Tahap Pengolahan Data 

Dalam tahap ini pengolahan data dilakukan dengan membutuhkan alat bantu 

yang mempermudah  dalam penelitian. berikut adalah alat-alat yang dibutuhkan 

dala pengolahan data; 

3.6.3.1 Penyusunan Kisi-kisi Penelitian 

Kisi-kisi penelitian di buat berdasarkan tujuan penelitian yang kemudian 

dijabarkan dalam bentuk daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada sumber 

data atau informan. 

3.6.3.2 Penyusunan Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi/pengamatan 

dan wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap masuk kedalam kriteria 

informan  yang dibutuhkan dalam permasalahan penelitian.  

3.6.3.3 Penyusunan Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara yang digunakan disusun berdasarkan informasi yang 

ingin diperoleh peneiti yang disesuaikan dengan masalah atau tujuan dalam 

penelitian. 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Menuru Yusuf (2014, hal. 394) Uji keabsahan data yang diperoleh dari hasil 

analisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil 

penelitian sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. 

3.7.1 Triangulasi 

Menurut Bungin (2010, hal. 83) triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan 

data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data 

dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi 
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teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dari sumber yang 

sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari 

sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.  

Menurut Yusuf (2014, hal. 394) triangulasi merupakan salah satu teknik 

dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interprestasi data yang 

lebih akurat dan kredibel. Beberapa cara yang dapat digunakan yaitu dengan 

menggunakan sumber yang banyak untuk triangulasi dapat dilakukan dengan 

mencari sumber yang lebih banyak dan berbeda dalam informasi yang sama. 

Lebih banyak dalam sumber (multiple resources) dapat diartikan pula dalam dua 

hal, yaitu jumlah eksemplarnya dan berbeda sumbernya dalam informasi yang 

sama. Umpama memverifikasi hasil interview kepada sumber lain, tentang 

informasi yang sudah ada. Andai kata hasil verifikasi berbeda. Berarti ada yang 

tidak benar. Lanjutkan lagi interview dengan sumber ketiga tentang informasi 

yang sama dan seterusnya sampai hasil interview meyakinkan peneliti. Itulah 

informasi yang sesungguhnya. Pengunaan metode yang berbeda dapat diartikan 

bahwa kalau pada tahap pertama  informasi dikumpulkan dengan observasi 

tentang suatu aspek, maka berikutnya gunakan lagi metode lain seperti wawancara 

untuk mengumpulkan informasi yang sama. Andai kata belum yakin, cari dan 

temukan lagi informasi yang sama. Andai kata belum yakin, cari dan temukan lagi 

informasi di dalam dokumentasi tentang aspek yang sama dengan aspek yang 

dikumpulkan datanya melalui observasi dan interview. 

BAGAN 3.1 

Triangulasi dengan sumber yang Banyak (multiple sources) 

 

A 

C 

B WAWANCARA 
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BAGAN 3.2 

Triangulasi dengan Teknik yang Banyak (multiple method) 

 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dengan teknik yang 

banyak (multiple method). Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa 

informan yang telah ditentukan oleh peneliti sesuai dengan permasalahan yang 

menjadi fokus penelitian. Dalam melakukan triangulasi dalam teknik ini, dapat 

dilihat melalui bagan triangulasi teknik mengenai Pelestarian Gepuk sebagai 

warisan Gastronomi Jawa Barat sebagai berikut: 

BAGAN 3.3  

Proses Triangulasi dengan Teknik Banyak mengenai Gepuk sebagai Warisan 
Kuliner Nusantara 

 

Wawancara 
mendalam 

mengenai sosial 
budaya Gepuk, 

bumbu dan rempah 
yang digunakan 

serta proses 

pembuatan Gepuk. 

Observasi 

partisifatif dengan 
Gepuk pada 

masing-masing 

objek penelitian 
dan mengamati 

proses kegiatan 
penjualan Gepuk. 

Studi dokumentasi 
atau bahan visual 

dilakukan untuk 
melengkapi data 

yang sudah didapat 
dan diperoleh dari 
hasil observasi dan 

wawancara. 

Sumber data atau  informan yaitu Produsen 
Gepuk, Akademisi, Praktisi, Asosiasi, 

Sejarawan Kuliner, Budayawan Sunda dan 
Pemerintah  

 

WAWANCARA 

DOKUMENTASI 

OBSERVASI SUMBER DATA 
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3.7.2 Member Check 

Menurut Sugiyono (2010, hal. 129-130) member check adalah proses 

pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member 

check adalah teknik untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai 

dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan 

disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga 

semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan 

berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data maka peneliti perlu 

melakukan diskusi dengan pemberi data dan apabila perbedaan tajam, maka 

peneliti harus merubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang 

diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan member checks adalah agar informasi 

yang diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian laporan sesuai dengan apa 

yang dimaksud dengan sumber data atau informan. 

Menurut Yusuf (2014, hal. 396) member checks/ cek teman sekelompok. 

Kredibilitas data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dilakukan pengkategorian 

dan ketepatan kesimpulan, dapat diuji kembali dengan menggunakan anggota lain 

kelompok, dari mana data dan informasi original dikumpulkan. Member checks 

dilakukan secara formal dan informal serta berkelanjutan. 

Dalam penelitian ini, pelaksanaan member check dilakukan dengan cara 

peneliti datang ke pemberi data atau melalui forum diskusi kelompok. Dalam 

diskusi ini peneliti menyampaikan temuan hasil sementara atau hasil akhir kepada 

pemberi data. Diskusi ini dilakukan untuk memperoleh kebenaran hasil penelitian 

serta mencari titik-titik kekeliruan dengan klarifikasi dari pihak pemberi data 

hingga sampai pada kesepakatan. Namun dikarenakan kesibukan yang dimiliki 

oleh para narasumber. Sehingga proses ini dilakukan kepada sebagian narasumber 

saja. Sehingga agar data yang diperoleh otentik dan valid Recorder wawancara 

penulis dengan narasumber sebagai bukti bahwa data yang diperoleh penulis 

benar adanya. Selain itu juga sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan 

member checks. 
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3.8 Analisis Data 

Analisis data diawali dengan penelusuran dan pencarian catatan 

pengumpulan data, dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data 

tersebut ke dalam unit, melakukan sintesis, menyusun pola dan memilih yang 

penting dan esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan dengan membuat 

kesimpulan dan laporan.   

3.8.1 Data Reduction (Reduksi Data) 

Menurut Yusuf (2014, hal. 407-408) Reduksi data menunjuk kepada proses 

pemilihan, pemokusan, penyerdehanaan, pemisahan dan pentransformasian data 

“mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (written-up field notes). 

Oleh karena itu reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan. 

BAGAN 3. 4 

Komponensial Analisis Model Interaktif 

 

Ini berarti pula reduksi data telah dilakukan sebelum pengumpulan data di 

lapangan, yaitu pada waktu penyusunan proposal, pada saat menentukan kerangka 

konseptual, tempat, perumusan pertanyaan penelitian, dan pemilihan pendekatan 

dalam pengumpulan data. Juga dilakukan pada waktu pengumpulan data, seperti 

membuat kesimpulan, pengkodean, membuat tema, membuat cluster, membuat 

Pengumpulan 

Data 

Kesimpulan 

Verifikasi 

Display Data 

Reduksi Data 
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pemisahan dan menulis memo. Reduksi data dilanjutkan sesudah kerja lapangan, 

sampai laporan akhir penelitian lengkap dan selesai disusun. 

 Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. 

Peneliti memilih data mana akan diberi kode, mana yang ditarik keluar, dan pola 

rangkuman sejumlah potongan atau apa pengembangan ceritanya merupakan 

pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, 

memilih, memfokuskan, membuang dan mengorganisasikan data dalam suatu 

cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. 

3.8.2 Data Display (Penyajian Data) 

Menurut Yusuf (2014, hal. 408) Kegiatan utama dalam tata alir kegiatan 

yang tidak terpisahkan dari analisis data adalah analisis display. Display dalam 

penelitian ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data display dalam kehidupan 

sehari-hari atau dalam interaksi sosial masyarakat terasing, maupun lingkungan 

belajar di sekolah atau data display surat kabar sangat berbeda antara satu dengan 

yang lain. Namun dengan melihat tayangan atau data display dari suatu fenomena 

akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. 

Kondisi yang demikian akan membantu pula dalam melakukan analisis lebih 

lanjut berdasarkan pemahaman yang bersangkutan. 

Bentuk display data dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks 

naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau. 

3.8.3 Conclusion Drawing Verification 

Menurut Yusuf (2014, hal. 409) kegiatan utama ketiga dalam analisis data 

yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti 

telah mencatat dan memberi makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya. 

Memo dan memo telah ditulis, namun kesimpulan akhir masih jauh. Peneliti harus 

jujur dan menghindari bias subjektivitas dirinya. 
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Masih menurut Menurut Yusuf (2014, hal. 409) luasnya dan lengkapnya 

catatan lengkapnya catatan lapangan, jenis metodologi yang digunakan dalam 

pengesahan dan pengolahan data, serta pengalaman peneliti dalam penelitian 

kualitatif, akan memberi warna kesimpulan penelitian. Keempat komponensial, 

analisis data model interaktif ( Bagan 3.4 ), menempatkan posisi peneliti sebagai 

titik sentral. Sejak awal peneliti harus mengambil inisiatif, bukan membiarkan 

data menjadi rongsokan yang tidak bermakna. Reduksi data, display data dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi harus dimulai sejak awal, inisiatif berada di 

tangan peneliti; tahap demi tahap kesimpulan telah dimulai sejak awal. Ini berarti 

apabila proses sudah benar dan data yang dianalisis telah memenuhi standar 

kelayakan dan konformitas, maka kesimpulan awal yang diambil akan dapat 

dipercaya. 

Di samping itu antara reduksi data - display data dan penarikan kesimpulan 

merupakan segitiga yang saling berhubungan. Antara reduksi data dan display 

data saling berhubungan timbal balik. Demikian juga antara reduksi data dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. Dengan kata lain, pada waktu melakukan reduksi 

data pada hakikinya sudah penarikan kesimpulan dan pada waktu penarikan 

kesimpulan selalu bersumber dari reduksi data atau data yang sudah di reduksi 

dan juga dari display data. Kesimpulan yang dibuat bukan sekali jadi. Kesimpulan 

menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti. Atau 

mungkin juga mengecek dengan data lain, namun perlu diingat bahwa seandainya 

menambah data, berarti perlu dilakukan lagi reduksi data display data dan 

penarikan kesimpulan berikutnya. 
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