
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. 

Menurut Arikunto, studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, 

penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu 

organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subyek 

yang sempit (Gunawan, 2013: 115). Yin mengemukakan penelitian studi kasus 

adalah sebuah metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena 

kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang dilaksanakan 

ketika batasan batasan antara fenoma dan konteksnya belum jelas, dengan 

menggunakan berbagai sumber data (Gunawan, 2013: 116). Selain itu menurut 

Bogdan & Biklen studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu 

latar atau satu orang subyek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu 

peristiwa tertentu (Gunawan, 2013: 117). Berarti studi kasus meneliti fenomena 

kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, 

menggunakan berbagai sumber data. Dilakukan kondisi yang sebenarnya, dengan 

secara deskriptif. Lebih tepat menggunakan pendekatan fenomenologi.  

3.1.2 Pendekatan Penelitian  

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomonologi. Pendekatan ini 

digunakan untuk mengungkap data secara mendalam. Jauh sebelum 

termfenomenologi sebagaimana sekarang ini, plato mendefinisikan fenomonolgi 

sebagai studi tentang struktur pengalaman atau struktur kesadaran. Menurut plato, 
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fenomonologi merupakan studi tentang fenomena, tentang penampilan suatu atau 

sejumlah hal yang muncul dari kesadaran pengalaman orang lain, termasuk cara 

kita memberi makna terhadap hal hal yang mengemukan dari dalam pengalaman 

tersebut. Apa yang kita alami terhadap orang lain termasuk persepsi (mendengar, 

melihat, meraba, mencium, dan lain lain), hal percaya, tindakan mengingat 

memutuskan, merasakan, menilai, mengevaluasi, adalah pengalaman dari tubuh 

kita yang terdeskripsi secara fenomenologis. Menurut Husserl, fenomonologi 

membimbing kita agar dapat memberikan dan memahami makna terhadap 

pengalaman orang lain yang bersifat intersub jektifitas.  

Dalam hal ini bagaimana seseorang berorientasi kepada pengalaman 

hidup, dan selalu mempertanyakan cara bagaimana dia mengalami dunia, 

memuaskan rasa ingin tahu dia tentang dunia dimana kita semua hidup sebagai 

manusia. Kita boleh mengatakan sekurang kurangnya fenomenologi menampilkan 

pengalaman manusia yang bersifat inhern dan subyektif, fenomonologi 

menjelaskan pengalaman subyektif sebagai esensi dari struktur pengalaman 

manusia, dan membuat kita dapat mengakses struktur pengalaman dengan 

mendeskripsi pengalaman tersebut (Sobur, 2013: 5). Dalam arti luas 

fenomenologi mencangkup aneka macam cara populer untuk membicarakan 

fonomen-fenomen hal yang tampak. Sebuah penelitian fenomenologis adalah 

penelitian yang mencoba memahami persepsi masyarakat, prespektif dan 

pemahaman dari situasi tertentu (fenomena). Dalam kata lain penelitian 

fenomenologis mencoba untuk menjawab pertanyaan bagaimana rasanya 

mengalami hal ini dan itu? 
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Pendekatan fenomonologi memusatkan perhatiannya pada pengalaman 

subyektif. Pendekatan ini berhubungan dengan pandangan pribadi mengenai dunia 

penafsiran mengenai berbagai kejadian yang dihadapinya fenomonologi individu. 

Pendekatan ini mencoba memahami kejadian atau fenomena yang dialami 

individu (Wardiana, 2004:8) 

Pada pendekatan fenomenologi, memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subyek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan 

dan sebagainya, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah, maka jenis yaitu penelitian kualitatif. Menurut Moleong yang 

dikutip oleh Suharsimi Arikunto karakteristik yang harus dipenuhi antara lain: 

latar alamiah, manusia sebagai alat, metode kualitatif, analisis data secara 

induktif, teori dasar (Grounded Theory), deskreptif, lebih mementingkan proses 

dari pada hasil, adanya batasan ditentukan oleh fokus, desain bersifat sementara, 

hasil dirundingkan dan disepakati bersama (Arikunto, 2010:11) 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1    Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian terletak di kampus IAIN Kendari Jln. Sultan Qaimuddin, 

Kecamatan Baruga kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan tempat 

ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendorong untuk melakukan 

penelitian dilokasi tersebut karena relevan dengan permasalahan yang akan diteliti 

dan  sangat memungkinkan. 
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3.2.2 Waktu penelitian  

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama Tiga Bulan setelah 

pelaksanaan seminar proposal sampai perampungan data-data di lapangan 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1    Jenis Data 

 Adapun jenis data yang diambil adalah kualitatif yaitu data yang meliputi:  

3.3.1.1 Data pokok 

1. Data tentang kemampuan membaca Al-Qur’an mahasiswa Prodi PAI 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan angkatan 2019 yang berlatar 

belakang sekolah umum di IAIN Kendari. Membaca Al-Qur’an dengan 

fasih, secara tartil, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid 

2. Data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kemampuan 

membaca Al-Qur’an mahasiswa IAIN Kendari Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan prodi PAI angkatan 2019 yang berlatar belakang 

sekolah umum  Meliputi: Faktor mahasiswa seperti aktivitas belajar, 

Faktor sarana dan fasilitas, dan Faktor lingkungan belajar (sekolah, 

keluarga dan masyarakat) 

3. Data tentang kebijakan kampus terkait dengan kamampuan membaca 

Al-Qur’an, meliputi kriteria mahasiswa yang yang dikatakan mampu 

membaca Al-Qur’an, instrument penilaian membaca Al-Qur’an yang 

ditetapkan pihak kampus, dan upaya yang dilakukan Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-

Qur’an mahasiswa 
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3.3.1.2 Data penunjang yaitu tentang gambaran umum lokasi penelitian yang 

meliputi: Sejarah berdirinya IAIN Kendari, data dosen program studi PAI 

dan data mahasiswa program studi PAI angkatan 2019 

3.3.2 Sumber data 

Persoalan mengenai penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif terdapat 

perbedaan dalam segi metodologi penelitian yakni teknik pengambilan sampel.. 

kalau penelitian kuantitatif menggunakan populasi dan sampel, sedangkan 

penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi dan sampel. Tetapi, 

sumber data.  Jadi, adapun teknik pengampilan sampel sumber data peniliti 

menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Disamping itu dalam 

penentuan berapa besarnya sampel digunakan tersebut dapat diketahui setelah 

penelitian selesai seperti apa yang peneliti kutip diatas. Karna  judul penelitian 

yang akan diteliti adalah tentang kemampuan membaca Al-Qur’an mahasiswa 

jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2019 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan yang berlatar belakang sekolah umum di IAIN Kendari. 

Sumber data yang dimaksud dengan penelitian ini adalah subyek dari mana 

data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan dua jenis 

sumber data yaitu: data primer dan data sekunder. 

3.3.2.1 Sumber data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

informan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu 

kemampuan membaca Al-Qur’an mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam angkatan 2019 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Kendari, 

seperti mahasiswa prodi PAI angkatan 2019 yang berlatar belakang 
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sekolah umum, 2 Dosen penguji, Dekan FTIK, Ka prodi PAI, dan 1 

Pengurus RQM FATIK 

3.3.2.2 Sumber data sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung dari 

informan, tetapi   melalui penelusuran berupa data mahasiswa, berupa 

dokumen, profil Jurusan, serta unsur penunjang lainnya. 

3.3.3 Tehnik pengumpulan data 

Dalam upaya menghimpun data dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

3.3.3.1 Observasi. Dengan teknik ini penulis bertujuan untuk mengadakan 

pengamatan langsung terhadap objek, guna melihat gambaran umum 

lokasi penelitian dan melihat langsung kemampuan mahasiswa dalam 

membaca Al-Qur’an. Dalam penelitian observasi diartikan sebagai 

pengamatan terhadap pola prilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk 

mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan. 

3.3.3.2 Tes lisan. Dengan menggunakan cara ini penulis dapat mengetahui 

kemampuan mahasiswa dalam membaca Al-Qur’an. Tes lisan ini 

dilakukan kepada setiap mahasiswa yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini. Sedangkan alat bantu yang digunakan dalam tes lisan ini adalah Hand 

Phone (HP). Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Sugiono, 2011:197) 

3.3.3.3 Wawancara. Dengan teknik ini penulis mengadakan penggalian data 

tentang kemampuan membaca Al-Qur’an mahasiswa dalam segi 
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melafalkan makhrajul huruf Al-Qur’an dan mempraktikan hukum bacaan 

tajwid, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca Al-

Qur’an, dan kebijakan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tentang 

kemampuan membaca Al-Qur’an mahasiswa di IAIN Kendari 

3.3.3.4 Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku 

atau arsip, dokumen dengan menggunakan catatan harian dan alat tulis 

lainnya yang ada di Kantor Jurusan dan bagian Akademik, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan IAIN Kendari. Teknik ini dimaksudkan untuk 

mengemukakan dan mengumpulkan data sebagai tindak lanjut dari 

wawancara.  

Untuk lebih jelasnnya tentang data, sumber data dan teknik pengumpulan 

data, dapat dilihat pada matriks berikut : 

Tabel 3.1  Data, Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data 

No Data Sumber Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1 Kemampuan membaca al-Qur’an 

 

Mahasiswa, 

pengurus RQM 

,dosen yang 

berkaitan 

 

Tes lisan, 

Observasi & 

wawancara 

2 Faktor-faktor yang mempengaruhi 

terhadap kemampuan membaca 

Al-Qur’an, meliputi :  

a) Faktor mahasiswa seperti 

aktivitas belajar 

b) Faktor sarana dan fasilitas 

c) Faktor lingkungan belajar 

(keluarga dan masyarakat) 

 

Mahasiswa, 

Dekan FATIK, 

pengurus RQM, 

Dosen Penguji, 

Ka Prodi PAI 

 

 

 

 

Wawancara 

3 Data tentang kebijakan kampus 

mengenai ujian yang berkaitan 

dengan membaca Al-Qur'an, 

meliputi : 

a) Prosedur pelaksanaan ujian 

mengaji. 

b) Kriteria mahasiswa yang 

 

Dekan FTIK, 

pengurus RQM, 

dosen yang 

berkaitan. 

Dokumentasi, 

Wawancara 
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dikatakan mampu membaca 

Al-Qur'an. 

c) Instrumen penilaian ujian 

membaca Al-Qur'an yang 

ditetapkan pihak kampus. 

d) Upaya yang dilakukan FTIK 

4 Gambaran umum lokasi penelitian 

yang meliputi: 

a) Sejarah berdirinya IAIN 

Kendari 

b) Data dosen Program Studi 

PAI  

c) Data mahasiswa Program 

Studi PAI angkatan 2019. 

 

 

Staf Prodi PAI, 

dosen yang 

berkaitan. 

 

 

Wawancara, 

Dokumentasi, 

Observasi. 

 

 

3.4 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam proses kegiatan 

penelitian, dilakukan dalam dua tahap yaitu: 

3.4.1 Tahap persiapan. Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan segala hal yang 

ditentukan dalam penelitian, di antaranya adalah membuat pertanyaan-

pertanyaan kemudian menyelesaikan surat izin penelitian, mulai dari pihak 

Jurusan, Fakultas, dan selanjutnya ke lokasi penelitian. 

3.4.2 Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, pelaksanaan pengumpulan data, 

peneliti menggunakan teknik yang lazim dipakai dalam penulisan karya 

ilmiah yaitu penelitian lapangan (Field Research), yakni peneliti 

mengumpulkan data dengan cara terjun langsung di lapangan atau tempat 

penelitian dalam hal ini lingkungan IAIN Kendari untuk mendapatkan 

data-data yang konkret dari objek yang akan diteliti. dalam hal ini 

digunakan teknik sebagai berikut : 
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1. Observasi 

Sebelum melakukan wawancara penulis terlebih dahulu 

mengumpulkan data dari pengurus RQM yaitu data pemetaan kemampuan 

membaca Al-Qur’an mahasiswa PAI angkatan 2019, kemudian peneliti 

mengamati dan mengolah data tersebut yang masih bersifat umum menjadi 

data yang lebih rinci dengan cara memisahkan data mahasiswa yang 

Alumni sekolah umum dengan sekolah Agama, kemudian ke tahap 

penelitian selanjutnya yakni tes lisan 

2. Tes lisan 

Responden diminta membaca surah Al-Fatihah tersebut pada saat 

yang sana peneliti menilai bacaan responden berdasarkan ketentuan yang 

ada untuk mengukur kemampuan membaca Al Qur'an yakni kesesuaian 

dengan tajwid serta timgkatan bacaan mahasiswa 

3. Wawancara 

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur 

dan dilakukan secara langsung atau tatap muka (face to face). Dalam 

wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan santai dan luwes 

agar tidak terlalu tegang dan formal tanpa mengesampingkan keseriusan. 

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa instrumen yang 

berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukan kepada informan. Informan 

dari wawancara yang peneliti lakukan di Kampus IAIN Kendari ditujukan 

kepada beberapa mahasiswa Jurusan PAI yang berlatar belakang sekolah 

umum, Dosen Penguji, Dekan FTIK, Ka Prodi PAI, dan Pengurus RQM 

yang berkenaan dengan judul skripsi ini. 
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Sebelum melakukan wawancara dengan informan dalam penelitian 

ini, terlebih dahulu peneliti membuat kesepakatan waktu melakukan 

wawancara dengan informan, kemudian memberikan penjelasan kepada 

mereka tujuan peneliti melakukan wawancara tersebut.  

Peneliti merekam setiap wawancara yang dilakukan dengan 

meggunakan Hand phone. Setelah melakukan wawancara, peneliti 

mendengarkan hasil rekaman dan menguraikan hasil wawancara tersebut 

dalam bentuk tulisan. 

4. Dokumentasi. 

Pada tahap ini, mengumpulkan data-data baik secara tertulis 

maupun visual, data tersebut berupa kegiatan langsung yang berkaitan 

dengan penelitian ini yaitu peneliti mengumpulkan data-data mahasiswa 

Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah & Keguruan IAIN Kendari seperti 

dokumen-dokumen tentang kemampuan membaca Al-Quran dan lain-lain 

yang berhubungan dengan skripsi ini. 

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Analisis Isi (Content 

analysis) dalam bentuk deskriptif analisis yaitu berupa catatan informasi faktual 

yang menggambarkan segala sesuatu apa adanya dan mencakup penggambaran 

secara rinci dan akurat terhadap berbagai dimensi yang terkait dengan semua 

aspek yang diteliti. Maka, disini penulis menggambarkan permasalahan yang 

dibahas dengan mengambil materi-materi yang relevan dengan permasalahan 

kemudian dianalisis dan dipadukan sehingga dihasilkan suatu kesimpulan 

(Bungin, 2008:156). 



 

56 
 

Untuk menilai kemampuan membaca Al Qur'an mahasiswa digunakan 

standar penilaian dosen penguji BTQ FATIK yaitu : 

1. Sangat kurang jika tidak dapat menyambung huruf 

2. Kurang, yaitu dapat menyambung huruf tetapi tidak menerapkan panjang 

pendeknya  

3. Cukup, dapat menerapkan panjang pendeknya dan tasjid tetapi belum bisa 

membedakan huruf 

4. Baik, yaitu dapat membedakan makharijul huruf tetapi belum dapat 

membaca dengan tartil yang baik 

5. Amat baik, yaitu dapat membaca dengan tartil yang baik dan atau nagham 

yang indah 

Metode analisis data merupakan proses akhir dari penelitian yang 

dilakukan berupa pengolahan data hasil penelitian dalam bentuk kualitatif. 

Sementara untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor dan kebijakan Fakultas 

Tarbiyah  digunakan analisis penelitian   kualitatif  yang  diperoleh  dari  

wawancara  mendalam kepada informan. Selanjutnya hasil wawancara disajikan 

dalam bentuk teks naratif. Adapun Langkah-langkah prosedur analisis data 

sebagai berikut : 

3.5.1 Reduksi data (Data Reduction) yaitu peneliti memilih dan merangkum hal-

hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting serta mencari 

tema dan polanya, sehingga data yang telah direduksi akan menunjukkan 

gambaran yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini, pertama  peneliti 

melakukan pengumpulan data dengan menggali informasi tentang 
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gambaran umum, data lain, dengan teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi, kedua adalah peneliti menyederhanakan data yang sudah 

terkumpul dari sumber-sumber dan informan, ketiga peneliti mulai 

melakukan pengambilan tindakan dengan menulis hasil akhir dari 

penelitian, selanjutnya tahap keempat  yaitu pengambilan kesimpulan dari 

data yang sudah di peroleh selama di lapangan.  

3.5.2 Penyajian data (Data Display) yaitu peneliti melakukan penelaan pada 

seluruh data yang ada dari berbagai sumber yaitu Observasi, wawancara, 

dan dokumentasi yang telah diperoleh untuk menjadi bahan dalam 

melakukan Analisis dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antara 

kategori Flowchart dan sejenisnya. 

3.5.3  Verifikasi (Verification) yaitu peneliti menarik kesimpulan dan verifikasi. 

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan yaitu teknik analisis yang 

dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari makna data yang masih 

kabur, penuh keraguan, tetapi dengan bertambahnya data dan diambil 

suatu kesimpulan pada akhirnya akan ditemukan dengan mengelolah data 

di lapangan. Jenis analisis data yang dilakukan melalui tiga tahapan ini 

memerlukan pengorganisasian data dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Kemudian data-data yang ada diolah melalui tahapan reduksi 

dan display yang merupakan jawaban dari fokus penelitian kemudian baru 

ditarik kesimpulan. 

3.6 Pengecekan Keabsahan Data/Triangulasi 

Triangulasi yaitu pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data yang telah ada untuk kepentingan pengecekkan, sehingga 
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data yang telah ada difilter kembali dan di uji kelayakannya untuk mendapatkan 

hasil data yang valid, aktual dan tepercaya. Teknik trianggulasi yang digunakan 

peneliti ialah pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan metode.  

Dalam pelaksanaannya peneliti akan melakukan pengecekan data yang 

berasal dari hasil observasi, wawancara, kemudian hasil tes dan dokumentasi 

tersebut dicek dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama masa 

penelitian, kemudian diperkuat dengan dokumentasi yang telah diperoleh oleh 

peneliti untuk mengetahui bagaimana kemampuan membaca Al-Qur’an 

mahasiswa PAI angkatan 2019 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang 

berlatar belakang Sekolah Umum di IAIN Kendari. 

Setelah keempat metode yaitu metode observasi, tes lisan 

wawancara/interview, dan dokumentasi terlaksana, maka data-data yang 

dibutuhkan akan terkumpul, kemudian diuji/dilakukan pengecekan dan 

menggunakan triangulasi data agar siap dijadikan sebagai bahan analisis untuk 

menganalisis data yang telah didapatkan agar lebih menjadi data yang lebih 

lengkap dan sempurna untuk menghindari terjadinya berbagai kesalahan. 

William Wiersen mengartikan triangulasi sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan beberapa cara dan teknik yang disesuaikan dengan waktu 

(Sugiono, 2014:270-272). 

Dalam pengecekkan keabsahan data maka peneliti menggunakan 

triangulasi sebagai cara untuk memastikan keakuratan data dengan menggunakan 

triangulasi sebagai berikut : 

3.6.1 Triangulasi sumber data yaitu peneliti melakukan pengujian kevaliditasan 

data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 
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sumber dengan tehnik yang sama melalui waktu dan alat yang berbeda 

dengan tujuan untuk menghasilkan data yang akurat. Baik sumber 

pengamatan secara lansung, sumber dari wawancara kepada para 

Informan, dan sumber dari dokumentasi yang telah diperoleh. 

3.6.2 Triangulasi tehnik yaitu peneliti melakukan pengujian kevaliditasan data 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang 

berbeda.  Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan 

kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah 

yang ada dalam penelitian ini. Triangulasi ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang kemampuan membaca Al-Qur’an mahasiswa 

PAI angkatan 2019 yang berlatar belakang sekolah umum di IAIN 

Kendari, faktor-faktor yang mempengaruhi kemamuan membaca Al-

Qur’an, dan upaya atau strategi FTIK terkait dengan kemampuan 

membaca Al-Qur’an mahasiswa. 

Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Sumber yang dilakukan dengan 

membandingkan data hasil wawancara lalu membandingkan dengan isi 

dokumen yang terkait. 

3.6.3   Triangulasi waktu yaitu peneliti melakukan pengujian kevaliditasan data 

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau 

tehnik lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda sehingga diperoleh 

kevaliditasan datanya.  

 


