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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Permasalahan yang akan dibahas peneliti merupakan masalah yang bersifat 

sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode 

kualitatif deskriptif untuk menentukan cara, mencari, mengumpulkan, mengolah, 

dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. 

Aan Komariah dan Djam’an Satori (2009:22) mengemukakan bahwa 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan atau memusatkan pada 

quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Hal terpenting dari 

suatu barang atau jasa berupa kejadian, fenomena atau gejala sosial yang memiliki 

arti dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran yang 

berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. 

Sementara itu menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh 

Moleong (2007:6) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur 

atau cara penelitian yang menghasilkan berbagai macam data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.  

Penelitian ini menjadikan objek penelitian yaitu Teh Kejek dengan subjek 

penelitian produsen pembuat Teh Kejek yang ada di Kabupaten Garut, tepatnya 

berada di Desa Cigedug. Peneliti bertujuan mengetahui keunikan dari minuman 

tradisional yang menjadi ciri khas Garut. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan 

informan dengan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2014:300) 

purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap 

paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin orang tersebut sebagai 

penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti.  
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3.2 Lokasi Penelitian 

       Penelitian ini dilakukan di Desa Cigedug, Kecamatan Cigedug, Kabupaten 

Garut. Lokasi Penelitian ini adalah letak dimana akan memperoleh data atau 

informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Sumber: google maps 

Gambar 3. 1 

Lokasi Penelitian Desa Cigedug 

 

Lokasi penelitian adalah letak dimana akan dilakukan untuk memperoleh 

data atau informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

3.2.1  Operasional Variabel 

Tabel 3. 1 

Operasional Variabel 

Variabel Sub Variabel Indikator Sumber  Skala 

Eksistensi Kemasan 

(Packaging)  

Identitas brand name 

(merek), Depskripsi 

singkat dari produk, Isi, 

berat atau volume, 

Perusahaan, logo, dan 

nama produsen, 

Petunjuk pemakaian, 

Produsen, 

karyawan, 

konsumen 

 

 

 

 

 

Interval 



31 
 

Sarah Nur Hamidah, 2019 
PELESTARIAN TEH KEJEK SEBAGAI WARISAN GASTRONOMI KABUPATEN GARUT  
Universitas Pendidikan Indonesia|repositori.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

 
 

Harga, Tanggal 

Kadaluwarsa 

Keragaman 

(Varian)  

Varian kualitas Teh 

Kejek 

Produsen, 

karyawan, 

konsumen 

Interval 

Segmentasi 

pasar (Product 

Segmen) 

Leader, challenger, 

follower 

Produsen dan 

konsumen 

 

Interval 

Gastronomi Komponen 

Gastronomi 

1. Masak-memasak 

2. Bahan baku 

3. Mencicipi  

4. Menghidangkan 

5. Mempelajari 

6. Mencari pengalaman 

7. Pengetahuan gizi 

8. Filosofi, sejarah, 

tradisi dan sosial 

9. Etika dan etiket 

 

Produsen, 

karyawan, 

konsumen 

Interval 

Pelestarian Konservasi 

(Upaya 

melestarikan 

dan 

melindungi) 

1. Upaya dari produsen 

2. Pemerintah 

3. Masyarakat setempat 

Produsen, 

karyawan, 

masyarakat 

setempat, 

pemerintah 

 

 

Interval 
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Sumber: data diolah penulis, 2019 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

          Teknik pengumpulan data merupakan sebagai suatu proses yang meliputi 

segala hal yang perlu dilakukan didalam penelitian untuk mendapatkan data yang 

akurat (data yang diperlukan). Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini, maka penulis menempuh beberapa teknik, diantaranya:  

3.3.1  Wawancara 

          Wawancara mendalam merupakan salah satu bagian yang termasuk 

didalam teknik pengumpulan data. Biasanya teknik ini digunakan untuk penelitian 

kualitatif atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Sebuah pengertian 

tentang wawancara mendalam yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2007:53). 

Menurut Bungin pengertian dari wawancara mendalam adalah: Wawancara 

mendalam atau Interview merupakan suatu proses memperoleh data atau 

keterangan yang tujuan untuk penelitian dengan cara tanya-jawab, sambil bertatap 

muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan 

atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan 

terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Pertanyaan-pertanyaan awal 

hingga akhir didapatkan dari informan. Informasi yang dibutuhkan untuk 

mendeskripsikan kondisi objektif sangat efektif dengan metode ini.  

Menurut Moleong (2007) yang dikutip dari Patton (1980:197) adalah 

dengan cara pembagian: 

(a) wawancara pembicaraan informal,  

(b) pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, dan wawancara baku 

terbuka. 

Preservasi 

(Mempertahan

kan 

peninggalan) 

 

 

 

Interval 
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Pembagian wawancara yang dilakukan oleh Pattorn didasarkan atas 

perencanaan pertanyannya. Metode wawancara yang dilakukan adalah dengan cara 

melakukan wawancara mendalam (depth interview) kepada beberapa informan 

yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan dengan 

melalui tanya jawab secara langsung dan terbuka dengan informan yang dibantu 

dengan menggunakan sebuah pedoman wawancara (interview guide). Dalam 

melakukan wawancara mendalam biasanya diperlukan penggalian dari pertanyaan 

yang diajukan secara mendalam terhadap satu topik yang telah ditentukan 

(berdasarkan tujuan dan maksud diadakan wawancara tersebut) dengan 

menggunakan pertanyaan terbuka. Penggalian pertanyaan yang dilakukan untuk 

mengetahui pendapat mereka berdasarkan perspectif responden dalam memandang 

suatu permasalahan. Teknik wawancara ini dilakukan oleh seorang pewawancara 

dengan mewawancarai satu orang secara tatap muka (face to face).  

Kegunaan atau manfaat dilakukannya wawancara-mendalam adalah: 

1. Topik pembahasan dari masalah yang ditanyakan bisa bersifat kompleks atau 

sangat sensitif. 

2. Dapat menggali sebuah informasi yang lengkap dan mendalam mengenai sikap, 

pengetahuan, pandangan responden mengenai masalah. 

3. Responden tersebar, maksudnya adalah bahwa siapa saja bisa mendapatkan 

kesempatan untuk diwawancarai namun berdasarkan tujuan dan maksud 

diadakan penelitian tersebut. 

4. Responden dapat dengan leluasa menjawab semua pertanyaan yang diajukan 

tanpa adanya tekanan dari orang lain atau rasa malu dalam mengeluarkan 

pendapatnya. 

5. Alur pertanyaan dalam wawancara dapat menggunakan pedoman (guide) atau 

tanpa menggunakan pedoman. Jika menggunakan pedoman (guide), alur 

pertanyaan yang telah dibuat tidak bersifat baku tergantung kebutuhan 

dilapangan sedangkan kelemahan dari wawancara-mendalam ini adalah adanya 

keterikatan emosi antara ke duanya (pewawancara dan orang yang 

diwawancarai), untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara pewawancara 
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dan yang diwawancarainya.. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. 

3.3.2 Observasi 

          Kelengkapan data yang dapat diperoleh dengan cara pengamatan maka 

observasi menjadi pilihan yang tepat dalam penelitian ini. Observasi digunakan 

juga untuk melakukan pendekatan awal dengan objek pengamatan, Hal ini tentunya 

penting untuk memberikan kemudahan pada awal penelitian, sebelum kegiatan 

wawancara dilakukan dan tentu saja untuk menggambarkan kondisi awal penelitian 

di lapangan. Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi empiris 

yang detail dan cukup aktual dari unit analisis penelitian Bungin (2007:115-117). 

Menurut Moleong (2007) yang dikutip dari Guba dan Lincoln (1981:191-

193) menyatakan konsep tentang teknik tentang pengamatan dalam observasi yaitu:  

Pertama, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman yang terjadi 

secara langsung. Kedua teknik pengamatan ini juga memungkinkan untuk melihat 

dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana 

yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Ketiga, pengamatan memungkinkan peneliti 

mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional 

maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Keempat, sering terjadinya 

keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang dijaringnya ada yang keliru 

atau bias. Kelima, teknik situasi-situasi yang rumit. Situasi yang rumit mungkin 

terjadi jika peneliti ingin memperhatikan tingkah laku sekaligus. Keenam, dalam 

kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, 

pengamatan dapat menjadi alat yang bermanfaat.  

Disimpulkan secara metodologis bagi penggunaan pengamatan 

mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, 

perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Pengamatan ini memungkinkan 

pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh objek penelitian, hidup 

pada saat itu, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para 

subjek pada keadaan waktu itu.  

Observasi atau pengamatan ini sangat penting dilakukan oleh peniliti, 

karena peneliti ingin mendapatkan hasil yang sesuai dengan keadaan yang ada 
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dilapangan, yaitu peneliti ingin menggali tentang minuman tradisional khas 

kabupaten garut yaitu Teh Kejek yang mampu dijadikan sebagai ide usaha untuk 

para masyarakat sekitar sehingga mampu membuat perekonomian daerah lebih baik 

dan mampu membantu menarik minat wisatawan yang ingi berkunjung ke Garut. 

3.3.3 Dokumentasi 

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kamera atau video tidak 

lain adalah sebagai salah satu verifikasi akan sebuah kebudayaan yang sedang 

diteliti dan diamati. Penyajiannya menggunakan sebuah foto kemudian dengan teks 

atau caption. Menurut Moleong (2007:217) studi dokumentasi atau foto ini dapat 

menghasilakan data yang deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan 

untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif 

dan diperlukan dalam penelitian kualitatif. Dokumen menurut Sugiyono (2007:240) 

merupakan sebuah catatan peristiwa yang berlalu. Dokumen yang digunakan 

peneliti disini berupa foto, serta data-data mengenai Teh Kejek. Hasil penelitian 

dari sebuah observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila 

didukung oleh foto-foto.  

Peneliti menggunakan studi dokumentasi dalam bentuk foto untuk 

melengkapi sumber data yang ada di lapangan untuk memberikan gambaran data 

sebagai penguat data-data yang sudah dikumpulakan. Peneliti memilih teknik ini 

dengan maksud agar minuman tradisional Teh Kejek dapat terdokumentasi dengan 

baik melalui foto sehingga hasil penelitian memiliki data yang jelas. 

3.4 Studi Dokumentasi 

 Iskandar (2009:135) menyatakan bahwa studi dokumentasi merupakan 

teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang 

diperlukan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk ditelaah secara 

intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian 

suatu masalah. Adapun menurut Irawan Soehartono (2000:70), studi dokumentasi 

merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subjek penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama 

karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui 
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pendapat, teori, atau hokum-hukum yang diterima, baik mendukung maupun yang 

menolong hipotesis tersebut.  

 Berdasarkan pengertian diatas bahwa dokumentasi merupakan sumber data 

yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, 

gambar (foto), dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan 

informasi bagi proses penelitian. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

berbentuk observasi, wawancara kepada produsen Teh Kejek, masyarakat desa 

cigedug dan pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut.  

3.6 Penyusunan Alat dan Pengumpulan Data 

3.6.1 Tahap Persiapan 

          Kegiatan penelitian pasti terdiri atas serangkaian tahap- tahapan yang 

disusun sistematis yang menjurus dan terfokus pada temuan penelitian yang disertai 

dengan pembahasannya secara ilmiah. Tahapan penelitian ini akan mempermudah 

peneliti untuk pelaksanaan penelitian, membahas, dan mengulas penelitian secara 

jelas, runtut dan sistematis. Dalam tahap persiapan, peniliti mempersiapkan 

pedoman penelitian yang digunakan selama penelitian berlangsung di titik lokasi 

yang akan di teliti. Peneliti juga memerlukan alat pendukung lainnya seperti alat 

tulis, perekam suara, kamera dan alat komunikasi seperti handpone atau kamera. 

3.6.2 Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah dengan pengumpulan data, 

pengelolaan data, penafsiran dan penyimpulan hasil pengelolaan data. Data-data 

yang diteliti dan diolah yaitu data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.  

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan inti dalam melakukan penelitian, 

pada tahapan ini peneliti harus melakukan dan mendatangi langsung lokasi serta 

bertemu dengan subjek untuk mendapatkan tentang objek yang diteliti. Misalnya 

berkunjung ke Desa Cigedug untuk mendapatkan berbagai informasi yang 

dibutuhkan untuk penelitian yang dilakukan. Dalam pelaksanaannya peneliti 

melakukan wawancara dengan berbagai informan mengenai objek yang diteliti 
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seperti pemilik pabrik Teh Kejek, kemudian masyarakat yang mengkonsumsi Teh 

Kejek, juga tokoh masyarakat yang mengetahui latar belakang dari objek yang 

diteliti. Namun peneliti jangan hanya memusatkan penelitian di satu tempat namun 

harus mencari informasi di berbagai tempat yang tersebar di Kabupaten Garut. 

Karena akan memudahkan dan memberikan peneliti informasi yang lebih banyak 

lagi. Pada tahap pertama pelaksanaan peneliti melakukan pra-penelitian dengan 

menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang tinggal di Kabupaten Garut untuk 

mengetahui seberapa jauh masyarakat yang tinggal di Kabupaten Garut mengatahui 

tentang objek yang diteliti yaitu Teh Kejek. Kemudian peneliti mengunjungi Desa 

Cigedug sebagai pusat penelitian. Selanjutnya peneliti mulai mencari tahu 

informasi tentang pembuat Teh Kejek dan meminta izin untuk melakukan 

wawancara mendalam tentang objek yang diteliti Teh Kejek seperti bagaimana cara 

pembuatannya, teh jenis apa yang digunakan, hasil dari penjualannya, kemudian 

dampak sosial apa yang dapat di berikan dari hasil memproduksi Teh Kejek. 

3.6.3 Tahap Pengelolaan Data 

Tahap pengolahan data dibutuhkan alat-alat agar mempermudah didalam 

melakukan penelitian. Berikut merupakan alat-alat yang dibutuhkan didalam 

melakukan pengolahan data. 

3.6.3.1 Penyusunan Kisi-Kisi Penelitian 

Membuat kisi-kisi penelitian yang didalamnya merupakan isi dengan 

penjabaran dari tujuan penelitian yang kemudian dijabarkan kedalam pertanyaan 

penelitian atau kuesioner yang akan disebar. 

3.6.3.2 Penyusunan Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi/pengamatan dan 

wawancara kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terhadap 

penelitian yang dilakukan. Kemudian melakukan sebuah wawancara secara 

menyeluruh kepada pihak terkait seperti pemilik, para tokoh masyarakat, 

sejarahwan, dan dinas pariwisata.   
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3.6.3.3 Penyusunan Pendoman Wawancara 

Wawancara diperlukan pedoman wawancara yang bertujuan agar 

wawancara berjalan dengan baik dan lebih terarah. Hal yang harus diperhatikan 

yaitu pedoman wawancara sesuai dengan indikator atau target permasalahan dan 

rumusan masalah, serta indikator berfungsi memberikan batasan kepada kita hal 

apa saja yang akan ditanyakan. Kemudian indikator dijabarkan dan dijelaskan 

kedalam pertanyaan yang akan ditanyakan oleh peneliti kepada informan atau 

responden.   

3.7 Keabsahan Data 

3.7.1 Triangulasi  

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2012:241) triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Bila peneliti 

melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti 

mengumpulkan data dengan triangulasi dan peneliti peneliti mengumpulkan data 

yang sekaligus menguji kreadibilitas data, yaitu mengecek kreadibilitas data dengan 

teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.  

Peneliti dalam melakukan triangulasi menggunakan observasi, wawancara 

mendalam, teknik angket dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara 

serempak.  

3.8 Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam 

penelitian. Karena proses analisis data yaitu merupakan proses mencari data dari 

berbagai cara kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan 

yang ada. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang 

menjelasakan tentang analisis data. 

Seperti konsep tentang analisis data yang dikemukakan oleh Sugiyono 

(2005:62). Menurut analisis data adalah: 

“Analisis data adalah proses mencari, melihat dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan 
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ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga dapat 

dengan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”. 

Menurut Miles & Huberman (1984:23) dalam Emzir (2012) ada tiga macam 

kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:  

a. Reduksi Data  

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, 

abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-

catatan laporan tertulis. Reduksi data ukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. 

la merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan 

data untuk diberi kode untuk ditarik ke luar dan rangkuman pola-pola sejumlah 

potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan 

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

memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara dimana 

kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. 

b. Model Data (Data Display)  

Langkah kedua dari kegiatan analisis data adalah model data, kata 

mendefinisikan "model" sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun dan 

membolehkan pendeskripsian kesimpulan dengan pengambilan tindakan. Model 

tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja dan bagan. 

Semua dirancang untuk menyusun informasi yang tersusun dalam suatu yang 

dapat diakses secara langsung, bentuk yang praktis dengan demikian peneliti 

dapat melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan 

kesimppulan yang dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya 

model mungkin menyarankan yang bermanfaat.  

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing Verification) 

Langkah terakhir dari proses pengumpulan data adalah penarikan dari 

kesimpulan. Kesimpulan ini disususn dalam bentuk yang singkat dan mudah 

dengan mengacu kepada tujuan penelitian. Peneliti membuat kesimpulan dari 

berbagai informasi yang diperoleh selama penelitian berlangsung mengenai 
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Sumber: (Sugiyono, 2010) 

Gambar 3. 2 
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