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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan 

makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan 

teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di 

lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran 

umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007:6). 

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi 

menggunakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen 

yaitu: tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara 

sinergis (Sugioyono, 2006:207).  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau 

dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan 

masyarakat. 

Menurut Morrisan (2012) “Penelitian deskriptif bertujuan untuk 

menjelaskan kondisi sosial tertentu. Peneliti mengamati sesuatu (objek penelitian) 

dan kemudian menjelaskan apa yang diamatinya.”  
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3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih tiga bulan yang berlangsung 

sejak 22 Juni 2020 hingga 10 Agustus 2020 bertempat di Desa Mowila, Kecamatan 

Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.   

3.3 Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif, jenis sumber data yang berupa manusia dalam 

penelitian pada umumnya sebagai informan. Posisi sumber data yang berupa manusia 

(narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. 

Peneliti dan narasumber disini memiliki porsi yang sama, oleh karena itu narasumber 

bukan sekadar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih 

memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki (Sutopo, 

2006:57-58).  

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai merupakan sumber data yang utama. Sumber data utama dicatat 

melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film (Moleong, 

2007:157).  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan yaitu, informasi 

dari informan. Pada penelitian ini pemilik lahan perkebunan dan petani penggarap 

adalah informan yang akan memberikan informasi kepada peneliti. 
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2. Sumber Data Sekunder  

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian teori dari buku-buku, 

skripsi dan jurnal terkait dengan penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan 

dengan objek studi.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan 

berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural 

setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data 

lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi 

(Sugiyono, 2006:224).  

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, penulis melakukan: 

1. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena 

yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat 

(partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Pengamatan terlibat merupakan jenis 

pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran 

penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang 

bersangkutan (Muhammad Idrus, 2009: 101).  

Marshall (1995) menyatakan bahwa “through observation, the researcher 

learn about behavior and the meaning attached to those behavior”. Melalui 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 
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pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2007:226).  

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang 

berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar. 

Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung (Sutopo, 

2006:75). 

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang 

sedang berlangsung. Kegiatan tersebut berkenaan dengan proses pengelolaan 

tanah/lahan perkebunan. Observasi nonpartisipan (nonparticipatoy observation) 

pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kejadian, 

tidak ikut dalam kegiatan (Sukmadinata, 2009:220).  

2. Wawancara  

Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan dalam hal ini kepada 

pemilik tanah perkebunan dan petani pengelola. 

Interview (wawancara) digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan 

yang lebih mendalam dan jumlah informannya sedikit/kecil (Sugiyono, 2007:137).  

Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik 

wawancara, dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam bentuk yang 

disebut wawancara mendalam (in-depth interviewing). Teknik wawancara ini yang 

paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama pada penelitian 
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lapangan. Tujuan wawancara adalah untuk bisa menyajikan konstruksi saat sekarang 

dalam suatu konteks mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, 

motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan untuk 

merekonstruksikan beragam hal (Sutopo, 2006:68).  

Proses wawancara dalam penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan 

dengan cara tak terstruktur, karena peneliti tidak mengetahui secara tepat mengenai 

apa yang sebenarnya hendak dituju. Dengan demikian tujuan wawancara yang 

dilakukan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya yang mengarah kedalaman 

informasi dan dilaksanakan secara informal. Dengan demikian wawancara ini 

dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka (open-ended) dan mengarah pada 

kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal 

terstruktur, guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang 

sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih 

jauh, lengkap, dan mendalam (Sutopo, 2006:69).  

Selanjutnya pada tahapan-tahapan wawancara, terbagi menjadi beberapa 

tahapan wawancara. Tahapan pertama, peneliti menentukan siapa saja yang akan 

diwawancarai, hal ini perlu dilakukan karena peneliti harus mengetahui siapa saja 

yang memiliki informasi yang benar dengan fokus yang diteliti. Tahapan kedua, 

peneliti harus menyesuaikan diri, mengetahui, memahami, dan mendalami 

kepribadian serta karakter informan. Dengan mengetahui itu semua agar informan 

dalam memberikan informasi dapat mengalir sesuai dengan yang diharapkan oleh 

peneliti. Tahap ketiga, pada saat mengadakan pertemuan dengan informan, peneliti 

perlu mengetahui dan melihat situasi, kondisi, dan konteks, ini perlu dipahami agar 

proses wawancara bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi informan. Tahap 
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keempat, peneliti harus bisa mengusahakan wawancara yang dilakukan dapat 

menggali informasi sebanyak-banyaknya dan informasi yang diperoleh sesuai 

dengan fokus penelitian, tetapi dalam proses wawancara peneliti harus bisa menjaga 

kondisi wawancara yang tidak kelihatan formal. Wawancara yang dilakukan dalam 

suasana santai, nyaman dan lancar. Pada proses ini usahakan peneliti jangan sekali-

kali memotong pembicaraan, dan berusahalah menjadi mitra bicara dan pendengar 

yang baik, sopan, tetapi jadilah pendengar yang kritis. Tahap kelima atau terakhir, 

dalam mengadakan wawancara dengan segala hasilnya, buatlah simpulan itu dengan 

informan. Tujuannya agar informasi yang diberikan oleh informan dengan yang 

diterima peneliti ada kesamaan perspesi.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi ialah kumpulan dari dokumen-dokumen dapat memberikan 

keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan 

dokumen secara sistematis serta menyebar luaskan kepada pemakai informasi 

tersebut.  

Menurut Paul Otlet “International Economic Confrence 1905” 

dokumentasi ialah: kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, 

penemuan kembali dan penyebaran dokumen. 

Adapun jenis-jenis dokumentasi: 

1. Dokumen primer adalah dokumen berisi informasi tentang hasil penelitian 

asli atau langsung dari sumbernya. Misal: laporan. 

2. Dokumen sekunder adalah dokumen berisi informasi tentang literatur primer. 

3. Dokumen tersier adalah dokumen berisi informasi tentang literatur sekunder. 

Misal:buku.  
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Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki 

posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran kajian mengarah 

pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat 

berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti (Sutopo, 

2006:80).  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan dan dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, dan lain-lain. 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2007:240).  

3.5 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang diperlukan atau yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Yaitu (1) panduan 

wawancara, yang disusun sebelum peneliti turun lapangan dan bertemu langsung 

narasumber. Panduan wawancara biasanya dibutuhkan pada awal turun lapangan. 

Seiring waktu, peneliti biasanya sudah terbiasa dan hafal diluar kepala struktur 

wawancara sehingga tidak memerlukan lagi panduan wawancara. Penelitian yang 

menggunakan panduan wawancara biasanya penelitian dengan pendekatan kualitatif, 

apalagi yang menuntut wawancara mendalam sebagai salah satu cara mengumpulkan 

data. (2) buku catatan atau buku harian, peneliti sebaiknya memiliki buku catatan 

penelitian atau buku harian untuk menuliskan apa yang menarik dan berhubungan 

dengan fokus penelitian. Proses penelitian berlangsung dalam kurun waktu tertentu. 

Pada kurun waktu itu, seringkali ide atau peristiwa terjadi diluar dugaan atau diluar 

kendali peneliti. Buku catatan berguna untuk mendokumentasikan momentum 

penting yang kita tidak tahu datangnya. Buku harian mampu merekam alur atau 
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kronologi proses penelitian dari kacamata subjektif. (3) alat rekam, bisa terdiri dari 

kamera, video, atau perekam suara. Sebagai instrumen penelitian alat rekam 

mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data. Misalnya ketika wawancara 

peneliti bisa mendapatkan narasi detail melalui transkrip apabila wawancara 

direkam. Tentu saja, etika penelitian tetap harus diperhatikan dengan cara meminta 

ijin terlebih dahulu sebelum memulai merekam. Namun, pada beberapa penelitian, 

penggunaan alat rekam juga beresiko mendistorsi kesan natural fenomena sosial 

yang diteliti. Narasumber bisa saja menjawab pertanyaan dengan hati-hati sehingga 

kurang natural karena tahu kalau direkam. Pada titik ini, peneliti harus jeli melihat 

apakah kualitas data akan lebih baik jika direkam atau tidak. Foto dan video 

merupakan bentuk lain hasil rekaman. Alat rekam mana yang diperlukan tergantung 

pada desain penelitian.  

 Adapun dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan instrumen 

penelitian seperti, buku catatan, alat perekam, dan lain-lain.  

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.  

Menurut Miles & Huberman (1992:16) “Bahwa analisis terdiri dari tiga 

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan/verifikasi”.  

1) Reduksi Data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul 
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dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-

menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. 

Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya 

memutuskan (acapkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual 

wilayah penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. 

Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi 

selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat 

gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi 

ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap 

tersusun.  

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan “reduksi 

data” peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat 

disederhanakan dan transformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi 

yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu 

pola yang lebih luas, dan sebagainya.  

2) Penyajian Data  

Miles & Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian 

yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif 

yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. 
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Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam 

suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang 

penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah 

menarik kesimpulan yang benar atau terus melangkah melakukan analisis 

yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang 

mungkin berguna.  

3) Menarik Kesimpulan/Verifikasi  

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari 

satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga 

diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat 

pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) 

selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau 

mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan 

kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan 

“kesepakatan intersubjektif” atau juga upaya-upaya yang luas untuk 

menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. 

Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji  

kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan 

validitasnya.  

Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Moleong (1989: 190), 

“bahwa analisis data pada umumnya mengandung tiga kegiatan yang saling 

terkait yaitu (a) kegiatan mereduksi data, (b) menampilkan data, (c) 

melakukan verifikasi untuk membuat kesimpulan”.  
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 Sementara Sukardi (2006: 72), mengatakan “Bahwa ada beberapa elemen 

penting dalam analisis data yang penting dalam analisis data kualitatif yang perlu 

terus diingat oleh setiap peneliti dalam melakukan kegiatan analisis data adalah 

sebagai berikut:  

a. Reduksi Data 

Proses analisis data mestinya dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber. Setelah dikaji, langkah berikutnya adalah 

membuat rangkuman untuk setiap kontak atau pertemuan dengan responden. 

Dalam merangkum data biasanya ada satu unsur yang tidak dapat dipisahkan 

dengan kegiatan tersebut. Kegiatan yang tidak dapat dipisahkan ini disebut 

abstraksi, yaitu membuat ringkasan yang inti, proses, dan persyaratan yang 

berasal dari responden tetap dijaga. Dari rangkuman yang dibuat ini 

kemudian peneliti melakukan reduksi data yang kegiatannya mencakup 

unsur-unsur spesifik termasuk (1) proses pemilihan data atas dasar tingkat 

relevansi dan kaitannya dengan setiap kelompok data, (2) menyusun data 

dalam satuan-satuan sejenis. Pengelompokan data dalam satuan yang sejenis 

ini juga dapat diekuivalenkan sebagai kegiatan kategorisasi/variabel, (3) 

membuat koding data sesuai dengan kisi-kisi kerja penelitian. Kegiatan lain 

yang masih termasuk dalam kegiatam mereduksi data yaitu kegiatan 

memfokuskan, menyederhanakan dan mentransfer dari data kasar ke catatan 

lapangan.  

b. Menampilkan Data  

Pada proses ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga 

menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu 
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dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar variabel agar 

peneliti lain atau pembaca laporan penelitian mengerti apa yang telah terjadi 

dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.  

c. Verifikasi Data  

Pada langkah verifikasi peneliti sebaiknya masih tetap mampu, di samping 

tetap menuju ke arah kesimpulan yang sifatnya terbuka, juga peneliti masih 

dapat menerima masukan data dari peneliti lain.  

3.7 Pengecekan Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan 

untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang 

mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari 

tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320).  

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data 

yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji 

credibility, transferability, dependability, dan  confirmability (Sugiyono, 2007:270).  

1) Credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak 

meragukan sebagai sebuah karya ilmiah. 

2) Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. 

Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya 

hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 

2007:276).  
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Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat 

diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat 

bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat  digunakan 

dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai 

transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.  

3) Dependability atau realibilitas adalah penelitian apabila penelitian yang 

dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan 

memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan 

cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara 

auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit 

keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan 

penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai 

menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, 

melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada 

pembuatan laporan hasil pengamatan.  

4) Confirmability objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji 

confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil 

penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian uji 

confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses 

yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses 

penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar 

confirmability.  

Validitas keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang 

diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek 
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penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu 

(Sugiyono, 2007:273).  

1) Triangulasi Sumber  

Untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh 

peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan 

kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274).  

2) Triangulasi Teknik  

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek 

data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik 

pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka 

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 

2007:274).  

3) Triangulasi Waktu 

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat 

narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih 

kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan 

wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. 

Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara 
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berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 

2007:274).  

Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi. 

Data yang diperoleh dicek kembali pada sumber yang sama dalam waktu yang 

berbeda, atau dicek dengan menggunakan sumber yang berbeda.Pertama, peneliti 

mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan narasumber (A) 

kemudian nantinya dicek (ditanyakan kembali) pada narasumber (A) pada saat yang 

berbeda, misalnya seminggu atau dua minggu kemudian. Kedua, bahwa data yang 

diperoleh dari narasumber (A) nantinya dicek dengan melakukan wawancara dengan 

narasumber (B) dan narasumber (C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


