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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena objek yang diteliti

berlangsung secara alami dan bertujuan untuk mengetahui dengan seksama dan

mendalam tentang bagaimana Peningkatan Kinerja Guru dan Prestasi Belajar Siswa

melalui Implementasi Kurikulum 2013 pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka.

Menurut lexy J. Moleong bahwa “penelitian kualitatif yaitu penelitian yang

bermaksud untuk memahami  kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.”96 Sudjarwo juga

mengemukakan bahwa “menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan

penelitian yang dilakukan secara langsung untuk mendiskripsikan dan menganalisis

fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, persepsi, pemikiran secara individu maupun

kelompok.”97

Selanjutnya Lexy J. Moleong mengemukakan bahwa:

Penelitian kualitatif dapat memberkan informasi atau penjelasan, maka
penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan
penelitian yang berusaha mendeskriptifkan mengenai unit sosial tertentu yang
meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.98

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan,

karena data yang diperoleh dilokasi penelitian berupa kata-kata bukan angka. Kata-

96Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006),
h. 6.

97Sudjarwo, Metodologi Penelitian Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 25.
98Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian…, h. 64.
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kata tersebut dapat berulisan tulisan maupun lisan. Dalam penelitian ini dihadapkan

pada penentuan hubugan sebab akibat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nasution

dalam Andi Prastowo, bahwa penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah

mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, dan

berusaha memahami pemikiran mereka tentang dunia sekitarnya.99

Bogdan dan Taylor dalam Ahmad Tanzeh menjelaskan bahwa pendekatan

kualitatif secara langsung menunjukkan setting dan individu dalam setting itu secara

keseluruhan, serta disempitkan menjadi variabel yang terpisah atau menajdi

hipotesis.” Selanjutnya Salvin dalam Ahmad Tanzeh juga menjelaskan bahwa hasil

penelitian yang ditampilkan sebagaimana apa adanya tanpa unsure manipulasi atau

perlakuan khusus terhadap objek penelitian, karena mempunyai karakteristik yaitu a.

Penelitian dilakukan pada kondisi alamiah (naturalistic), b. kerja lapangan, c.

instrument utama adalah manusia, dan d. sifat deskriptif, data yang terkumpul lebih

banyak dalam bentuk kata-kata disbanding dengan angka.100

Pendekatan penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena, situasi tau

kelompok tertentu secara akurat, yang tentunya dalam penelitian ini berkaitan

dengan fokus dan rumusan yang menjadi garapan penelitian yakni berkenaan dengan

peningkatan kinerja guru dan prestasi belajar PAI khususnya mata pelaran al-Qur’an

Hadis siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka melalui implementasi kurikulum

2013. Dalam ruang lingkup penelitian pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi pembelajaran, serta prestasi belajar siswa dari segi pengetauan dan

99Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif; dalam perspektif Rancangan Penelitian,
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 359.

100Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.166.
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keterampilan, begitu pula dengan hambatan dan solusi dalam implementasi

kurikulum 2013.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian

yang mengungkapkan fakta yang ada di lapangan dengan observasi dan wawancara

serta dokumentasi.101 Sebagai penelitian lapangan maka yang dibutuhkan dalam

penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung diambil dari lokasi

penelitian.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka yang

ditetapkan sebagai tempat penelitian dalam rangka mencari fakta tentang

peningkatan kinerja guru dan prestasi belajar PAI khususnya mata pelajaran al-

Qur’an Hadis siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka. Waktu penelitian ini

berlangsung mulai bulan Mei sampai Agustus tahun 2018.

C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif, maka instrumen

pertama dan utama dalam mengumpulkan data adalah peneliti itu sendiri.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Nasution bahwa peneliti bertindak

sebagai instrument kunci atau instrument utama dalam pengumpulan data (key

instrument).102

101 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2005), h. 40.

102S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2003), h. 9.



218

218

Sebagai instrumen langsung subjek lebih tanggap dengan maksud kedatangan

peneliti, sehingga peneliti langsung dapat menyesuaikan diri terhadap objek

penelitian, peneliti juga dapat langsung dengan mudah mengadakan pengecekan

pada semua objek penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam

pengambilan keputusan juga dapat dilakukan secara tepat dan terarah dan jika

diperlukan pengumpulan data dapat ditunda.

Maka sumber data dalam penelitian ini meliputi dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Menurut Mahmud bahwa “Sumber data primer merupakan sumber data pokok

yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.”103 Dengan kata lain, data

yang dijadikan sebagai rujukan utama dalam penelitian. Sedangkan menurut

Suharsimi Arikunto bahwa data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-

kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau prilaku yang dilakukan oleh

informan (subjek penelitian) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.104

Adapun data dan informasi penelitian diperoleh dari sumber-sumber utama

yang kompeten, dan dianggap memiliki otoritas dalam upaya peningkatan kinerja

guru dan prestasi belajar siswa melalui implementasi Kurikulum 2013 pada

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka, yaitu:

i. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

ii. Tenaga Pendidik/ Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

iii. Tenaga Kependidikan/ staf Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

iv. Pengawas Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

103Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 152.
104Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, ed. rev., Cet. 14,

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 22.
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v. Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder merupakan data pendukung atau tambahan, menurut

Suharsimi bahwa data skunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen grafis, foto, benda dan lain-lain, yang dapat memperkaya dan memperkuat

data primer.105 Dalam penelitian ini, sumber data pendukung adalah dokumen-

dokumen antara lain perangkat pembelajaran, dokumentasi madrasah, foto-foto dan

lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.106 Observasi

juga merupakan cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung kinerja

guru baik perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Begitu pula prestasi

belajar siswa melalui implementasi kurikulum 2013.

Melalui observasi yang dilakukan dapat mengumpulkan data secara lebih

cermat dan terinci terhadap kinerja guru dan prestasi belajar siswa melalui

implementasi kurikulum 2013 dengan menggunakan pedoman observasi. Adapun

yang diobservasi meliputi kinerja guru, prestasi siswa, hambatan dan solusi dalam

implementasi kurikulum 2013.

105Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian…, h. 22.
106 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2012), h. 52.
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2. Wawancara

Metode wawancara dipahami sebagai “cara yang digunakan untuk

mendapatkan keterangan secara lisan dari informan.”107 Wawancara merupakan

pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan gagasan melalui Tanya

jawab sehingga dapat menggambarkan makna dalam topic tertentu.108

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau tanya jawab secara lisan

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih baik secara langsung maupun jarak jauh.

Pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh,

menggali, dan mengumpulkan data informasi mengenai masalah yang diteliti, dalam

hal ini yaitu seluruh komponen yang terlibat di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka.

Melalui wawancara peneliti dapat memperoleh informasi atau data tentang

peningkatan kinerja guru dan prestasi belajar siswa melalui implementasi kurikulum

2013. Adapun informannya yaitu Kepala Madrasah,Tenaga Pendidik/ Guru, Tenaga

Kependidikan/ staf, Pengawas Madrasah, dan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun

dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun

elektronik.109 Yang berkaitan dengan judul penelitian  atau kajian tentang

peningkatan kinerja guru dan prestasi belajar PAI siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri

2 Kolaka melalui implementasi kurikulum 2013.

107Koentjoroningrat, Metodologi Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 129.
108Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 317.
109 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan…, h. 221.
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Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini karena setiap kegiatan dan

tindakan yang dilakukan memerlukan bukti yang akurat dan bukti nyata yang dapat

dilihat oleh orang lain. Dengan dokumentasi ini dapat mengumpulkan informasi

dengan bukti nyata yang dapat dilihat langsung bentuknya. Adapun dokumen yang

dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis serta dokumen lainnya

yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Tahapan pertama dalam penelitian ini adalah dilakukan pengumpulan data

secara terus-menerus sampai diperoleh gambaran yang utuh tentang obyek

penelitian. Data yang diperoleh dari responden melalui teknik obsevasi, wawancara,

dokumentasi merupakan deskripsi tentang pendapat, pengetahuan, pengalaman, dan

aspek lainnya untik dianalisis, disajikan, dan dievaluasi sehingga memiliki makna.

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis

untuk mendapatkan konklusi, bentuk-bentuk dalam teknik analisis data sebagai

berikut:

1. Metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun

suatu data, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data tersebut.110

Pendapat analisis data deskriptif tersebut adalah data yang dikumpulkan berupa

kata-kata dan gambar bukan dalam bentuk angka-angka, hal ini disebabkan oleh

adanya penerapan metode kualitatif.

Nana Syaodih Sukmadinata mengatakan bahwa:

110Winanrno Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, Teknik, (Bandung:
Tarsita, 1990), h. 139.
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“Pengumpulan dan analisis data penelitian kualitatif bersifat interaktif,
berlangsung dalam lingkaran yang saling tumpang tindih. Analisis data
dimulai dengan menyusun fakta-fakta hasil temuan lapangan, kemudian
peneliti membuat diagram, table, gambar, dan bentuk-bentuk pemaduan fakta
lainnya. Hasil analisis data tersebut diinterpretasikan, dikembangkan menjadi
proposisi dan prinsip-prinsip.”111

2. Content Analysis atau analisis isi, menurut weber bahwa Content Analysis

adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik

suatu kesimpulan yang shahih dari sebuah dokumen. Sedangkan menurut Hostli

bahwa Content Analysis adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik

kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan

secara objektif dan sistematis.112 Disamping itu dengan cara analisis isi dapat

dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lainnya dalam bidang yang

sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai

kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasaran, kemudian data

kualitatif tekstual yang diperoleh dikategorikan dengan memilah data tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh oeng Muhajir tentang Content Analysis

yaitu objektif, sistematis, dan general.113

Menurut Lexy J. Moleong bahwa teknik analisis data merupakan suatu upaya

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan menggunakan data, mengorganisasikan

data, memilah-milah sehingga menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang

111 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2007), h. 114-115.

112Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian…, h. 163,
113Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), edisi

ke-III, cet. Ke-7, h. 69.
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dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diberitakan atau disampaikan kepada

orang lain.114

Teknik analisis data dalam penelitian ini seperti yang diungkapkan oleh

Huberman bahwa data analisis menggunakan prosedur model analisis mengalir

(Flow Analysis Models) melalui empat jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan

yaitu: 1. Pengumpulan data (data collection), 2. Reduksi data (data reduction), 3.

Penyajian data (data displays), 4. Penarikan kesimpulan/ verifikasi (conclusion

drawing/ veriffication).115

Analisis data penelitian ini dilakukan setelah peneliti terjun ke lapangan atau

seluruh data terkumpul yang berkaitan dengan peningkatan kinerja guru dan prestasi

belajar siswa, kemudian peneliti menetapkan metode analisis deskriptif untuk

menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah

dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif

sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi

maupun mempelajari implikasi. Langkah-langkah deskriptif dalam penelitian ini

sebagi berikut:

1. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumupalan data dilakukan semenjak peneliti memasuki lokasi

penelitian sampai semua data yang terkumpul. Pengumpulan data diperoleh dari

hasil wawancara dengan kepala sekolah mengenai keadaan sekolah, guru mata

pelajaran al-Qur’an Hadis, observasi catatan lapangan, serta dokumentasi hasil

observasi lapangan.

114Mathew B. Miles & A. Michael Huberman, Qualitative Data Analisis, (London: Sage
Publications Lid, 1984), h. 72.

115Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: ALfabeta, 2015), h. 337.
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2. Reduksi Data

Mereduksi data yang berarti “merangkum, memilih-memilih hal yang pokok,

mengfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.116 Dengan

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan

mencarinya bila diperlukan.

Setelah data diperoleh dilapangan mereduksi data dengan cara memisahkan

antara data yang susuai dengan data yang tidak sesuai atau dipilih. Data yang

peneliti pilih adalah data yang terkumpul lewat observasi, wawancara, dan

dokumentasi yang sesuai dan berdasrkan dengan masalah penelitian mengenai

peningkatan kinerja guru dan prestasi belajar siswa.

3. Penyajian Data

Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaikan data

dalam penelitian kualitatif penyajian data  bisa dibentuk dalam uraian singkat,

bagan, hubungan dalam kategori flowchart dan sejenisnya. Melalui penyajian data

tersebut, maka data teroganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan

semakin mudah dipahami.117

Penyajian data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchar dan sejenisnya. Menurut Miles

dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono menyatakan “the most frequent

form of display data for qualitative research data in the past has been narrative

116Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan
Laporan Peneltian, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 92.

117Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif…, h.95
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text.” Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian

kualitatif adalah “dengan teks yang bersifat naratif.”118

Berdasrkan uraian tersebut, maka data yang peneliti sajikan adalah data yang

terkumpul kemudian dipilih data yang berkaitan dengan masalah penelitian dan

selanjutnya data itu disajikan, dalam hal ini berupa peningkatan kinerja guru dan

prestasi belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman

adalah penariakn kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila dan akan berubah bila tidak di

temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal,

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsistensi pada sat kelapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan

yang kredibel.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh S. Nasution

bahwa analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data. Setelah data terkumpul baik data primer maupun data

skunder, diadakan reduksi data untuk ditemukan pokok-pokok tema yang

dianggap relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Reduksi data

diperlukan dalam rangka mempermudah analisis, karena akan diperoleh

suatu gambaran yang lebih jelas dan tajam mengenai suatu persoalan.

118Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif…, h.54.
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b. Display data bertujuan untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian,

baik dalam bentuk matriks, tabel dan bentuk pemaduan fakta lainnya.

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi atau data-data tersebut

diinterpretasikan, dikembangkanmenjadi proposisi dan prinsip-prinsip.

Dalam kegiatan ini, diskusi dan pertimbangan akademik dari dosen

pembimbing I dan II, serta para ahli sangat diperlukan.119

Berdasrkan uraian di atas, maka kegiatan mengambil kesimpulan dan

verifikasi data dapat menggambarkan hasil penelitian yang berhubungan dengan

peningkatan kinerja guru dan prestasi belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan proses mengukur seberapa besar validasi atau

derajat ketepatan data, antara obyek data penelitian dengan data yang dilaporkan

peneliti.120 Hasil penelitian yang telah dilakukan harus diuji tingkat

kepercayaannya, hal tersebut dimaksudkan agar penelitian diakui kebenarannya dan

memenuhi kriteria ilmiah.

Untuk  memastikan apakah data yang dikumpulkan itu benar dan dapat

dipercaya, maka ada beberapa teknik yang akan digunakan yaitu:

1.   Perpanjangan Waktu Penelitian.

Melalui perpanjangan waktu penelitian akan dapat membangun kepercayaan

subjek serta dapat menguji ketidakbenaran informasi yang disebabkan oleh distorsi

baik yang berasal dari diri sendiri, maupun dari informan atau subyek penelitian.

119S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2003), h. 128-
129.

120Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…, h. 363.
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Perpanjangan itu berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan

pengamatan, wawancara dengan sumber data lama maupun data baru. Dengan

perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah yang diberikan

sudah benar atau tidak.121

Perpanjangan penelitian ini dilakukan sampai kejenuhan dalam pengumpulan

data, artinya data yang diperoleh dari awal dilakukannya penelitian sampai akhir

penelitian, baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi serta angket

sama. Namun apabila data yang diperoleh tidak sama, maka dat tersebut tidak valid/

kredibel.

2.   Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan

yang cermat dan berkesinambungan terhadap subjek penelitian. Melalui cara

tersebut, maka kepastian data serta urutan peristiwa  dapat direkan secara pasti dan

sistematis.122

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri- ciri dan unsur

dalam situasi yang relevan dengan fokus penelitian yang  sedang  dikaji dan

kemudian memusatkan ketekunan pengamatan pada penelitian ini yang lebih

ditekankan pada peningkatan kinerja guru dan prestasi belajar siswa.

3.   Triangulasi

Triangulasi adalah mengecek kebenaran data yang telah dikumpulkan dengan

menggunakan beberapa teknik yang berbeda, yang meliputi: sumber, pengamat,

teori, dan waktu yang berbeda, disamping itu juga dapat mencegah subjektifitas

121Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…, h. 369.
122Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…, h. 378.
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peneliti. Triangulasi data pada umumnya dapat dilakukan dengan cara:

a. Triangulasi metode yakni pengecekan keterpercayaan data hasil penelitian
melalui beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat
keterpercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama;

b. Triangulasi sumber data  peneliti  menggunakan  berbagai  sumber  data
seperti dokumen, wawancara, pengamatan;

c. Triangulasi pengamat yakni adanya pengamat diluar peneliti yang turut
memeriksa hasil pengumpulan data;

d. Triangulasi waktu yaitu mengumpulkan data pada waktu yang berbeda
untuk mengecek kebenaran data tersebut.123

Untuk mendapatkan data yang obyektif, yang dilakukan dengan cara auditing

kepastian data. Pertama-tama peneliti akan memastikan apakah temuan-temuan

dalam penelitian tersebut benar-benar berasal dari subyek penelitian. Peneliti akan

memastikan secara logis bahwa kesimpulan yang dibuat benar-benar berasal dari

data subyek penelitian.

123Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif…, h.373-374.


