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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Rancangan Penelitian 

Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan dan percobaan 

secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta 

atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru 

dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.
1
 Penelitian ini, jika dilihat dari 

lokasi sumber data termasuk kategori penelitian lapangan (field research),
2

 

sebagaimana pernyataan Talizuduhu Ndraha yang dikutip oleh Ahmad Tanzeh. 

Sedangkan pendekatan yang digunakan menurut jenis datanya, penelitian ini 

termasuk penelitian kualitatif. Hal ini dapat dilihat dari prosedur yang 

diterapkan, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, 

ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang (subyek) itu 

sendiri.
3

 

Sedangkan menurut Bodgan dan Tailor seperti yang dikutip dalam buku 

Moleong mendefinisikannya sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati.
4

 Menurut W. Mantja, penelitian kualitatif adalah 

                                                           
1
 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan , (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 1 

2
 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 180. 

3
 Arif Furchan, Metode Penelitian Kualitatif, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hal. 21-23. 

4
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatf: Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2006), hal. 3. 
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menghasilkan data deskriptif yang berbentuk tulisan tentang orang atau kata-

kata orang dan perilakunya yang tampak dan kelihatan.
5

  

Penggunaan metode ini dipandang sebagai prosedur penelitian yang 

diharapkan dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari sejumlah orang dan perilaku yang diamati. Sehingga diharapkan bisa 

menggambarkan secara mendalam tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, 

Dan Menengah (UMKM) Melalui Capacity Building Untuk Menghadapi Pasar 

Bebas ASEAN Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada  UD SEHATI 

dan UD Bintang Antik Sejahtera Di Tulungagung).   

Pendekatan penelitian yang peneliti ajukan tersebut sesuai dengan 

“konsep penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengungkap gejala holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar 

alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci peneliti itu sendiri.”
6
 

Hal ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang diantaranya: 

1. Penelitian kualitatif ini dapat menghasilkan teori, mengembangkan 

pemahaman, dan menjelaskan realita yang kompleks; 

2. Bersifat induktif-deskriptif; 

3. Memerlukan waktu yang panjang; 

4. Datanya berupa deskripsi, dokumen, catatan lapangan, foto dan gambar;  

5. Informannya maximum variety; 

                                                           
5
 W. Mantja, Etnografi Disain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan, (Malang: 

Winaka Media, 2003), hal.34. 
6
 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal.. 64. 
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6. Penelitiannya berkonteks mikro.
7
 

Dari beberapa alasan inilah, peneliti memilih menggunakan pendekatan 

kualitatif karena “pendekatan kualitatif mampu mendiskripsikan sekaligus 

memahami makna yang mendasari tingkah laku partisipan, mendiskripsikan 

latar dan interaksi yang kompleks, eksplorasi untuk mengidentifikasi tipe-tipe 

informasi, dan mendiskripsikan fenomena.”
8
 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan mempertimbangkan 

beberapa hal, yaitu dengan menyesuikan metode kualitatif agar lebih mudah 

apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan secra 

langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden, metode ini lebih 

peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh 

bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
9

 Dengan demikian metode 

kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi 

tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. 

Berdasarkan dari pembahasan masalah yang digambarkan, penelitian 

yang dilakukan ini termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan sifat 

suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan 

memeriksa suatu gejala tertentu.
10

 

                                                           
7
 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

1999), hal. 24. 
8
 Ibid, hal. 24  

9
 Ibid, hal. 25 

10
 Consuelo G. Sevilla, et. All (ed. Alimudin Tuwu), Pengantar Metode Penelitian, 

(Jakarta: UI Press, 1993), 71. 
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Studi kasus merupakan kajian dari suatu penelitian yang terdiri dari suatu 

unit secara mendalam, sehingga hasilnya merupakan gambaran lengkap atau 

kasus pada unit tertentu.
11

 Adapun studi multi situs adalah penelitian yang 

bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, yang 

meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.
12

 

Karakteristik utama studi multi situs adalah apabila peneliti meneliti dua 

atau lebih subyek, latar, atau tempat penyimpanan data. Kasus yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah Radio. Ini sesuai dengan pengertian bahwa studi 

multi situs di dalam mengamati suatu kasus yang diteliti memilki dua atau 

lebih sehingga kasus yang diteliti disebut juga dengan studi multi subjek.
13

 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelititan kualitatif, peneliti wajib hadir di lapangan karena 

peneliti merupakan instrument penelitian utama. Ciri khas penelitian kualitatif 

tidak bisa dipisahkan dari pengamat yang ikut berperan serta secara langsung, 

dimana peneliti juga merupakan orang yang menentukankeseluruhan skenario 

penelitian. Pengamat berperan serta menceritakan kepada peneliti apa yang 

dilakukan oleh orang-orang dalam situasi peneliti memperoleh kesempatan 

mengadakan penelitian. Peneliti melakukan ini dalam rangka ingin mengetahui 

suatu peristiwa, apakah yang sering terjadi dan apa yang dikatakan orang 

tentang hal itu.
14

 

                                                           
11

 S. Murgono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 27. 
12

 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 22. 
13

 Arifin, Penelitian Kualittatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan (Malang: 

Kalimasada Press, 1996), 60. 
14

 Tanzeh dan Suyitno, Dasar-dasar Penelitian (Surabaya: elKaf, 2006), 136. 
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Berdasarkan hal tersebut maka kehadiran peneliti dalam penelitian ini 

merupakan suatu keharusan. Kerena peneliti lah yang menjadi instrumen utama 

dalam penelitian kualitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono bahwa 

posisi manusia sebagai key instrument.77 Peneliti merupakan pengumpul data 

utama (key instrument) karena jika menggunakan alat non manusia maka 

sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan yang 

ada di lapangan.
15

 Oleh karena itu, validitas dan reliabilitas data kualitatif 

banyak tergantung pada keterampilan metodologis, kepekaan, dan integritas 

peneliti sendiri.
16

 

Dalam penelitian ini, peneliti datang langsung ke lokasi penelitian yaitu 

kedua lembaga pendidikan tersebut. Peneliti akan datang ke lokasi untuk 

melakukan penelitian di lapangan. Peneliti melihat dan mengikuti kegiatan 

secara langsung dengan tetap berdasar pada prinsip atau kode etik tertentu yang 

harus ditaati oleh peneliti. Untuk itu, kehadiran peneliti sangat diperlukan 

untuk mendapatkan data yang komprehensif dan utuh. 

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci 

yang langsung mengadakan pengamatan di lapangan dan berinteraksi secara 

aktif dengan sumber data/informan untuk memperoleh data yang objektif. 

Peneliti harus hadir sendiri secara langsung ke lapangan untuk pengumpulan 

data. menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data 

dalam mengumpulkan data, menilai kualitas data, menganalisis data, 

menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari penelitian yang telah 

                                                           
15

 Tanzeh, Metodologi Penelitian..., 70. 
16

 Dede Oetomo dalam Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Kencana, 

2007), 186. 
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dilakukan. Oleh karena itu peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi 

dan kondisi lapangan. Hubungan baik antara peneliti dan subjek. Peneliti 

sebelum dan sesudah memasuki lapangan merupakan kunci utama keberhasilan 

dalam pengumpulan data dan hasil penelitian. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah pada UD SEHATI 

dan UD Bintang Antik Sejahtera di Tulungagung. 

D. Sumber Data 

Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sumber data primer yaitu subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber 

informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau 

pengambilan data secara langsung.
17

 yang mana sumber primer ini 

dihasilkan dalam bentuk wawancara dan dokumentasi dengan 

Owner/Pemilik UMKM yaitu pimpinan  UD SEHATI dan UD Bintang 

Antik Sejahtera di Tulungagung. 

2. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung dan pelengkap data 

penelitian. Sumber data sekunder diambil dari berbagai literatur yang ada 

seperti buku-buku, surat kabar, internet dan kepustakaan yang membahas 

secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan fokus penelitian/ 

kajian. 

                                                           
17

 Gede,” Pengaruh Revitalisasi Pasar Tradisional Dan Sumber Daya Pedagang Terhadap 

Kinerja...,hal. 466. 
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E. Tehnik Pengumpulan Data 

Ada dua cara yang ditempuh untuk kepentingan pengumpulan data dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian lapangan 

Setiap peneliti ketika mengumpulkan data penelitian tentu 

menggunakan metode pengumpulan data. Terdapat beberapa metode 

pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam mengmpulkan data 

penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah; 

teknik observasi. wawancara, dan dokumen. Ketiga teknik ini digunakan 

untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dan dapat saling 

menunjang dan saling melengkapi. Sementara sebagai instrumen pengumpul 

data ialah peneliti sendiri (human instrumen) .Untuk memandu peneliti 

dalam pengumpulan data dan klarifikasi data, peneliti telah mempersiapkan 

langkah-langkah untuk pengumpulan data. Adapun proses dan teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini disebutkan sebelumnya dapat 

dijelaskan sebagai berikut.: 

a) Observasi atau Pengamatan  

Observasi dilakukan untuk menggali data dari sumber data yang 

berupa peristiwa, tempat, benda, serta rekaman dan gambar.
18

 Cara ini 

dilakukan dengan cara peneliti meibatkan diri secara langsung pada 

kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian dalam lingkungannya, 

                                                           
18

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 199-203.   
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selain itu juga mengumpulkan data secara sistematik dalam bentuk 

catatan lapangan.  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipan tahap 

pertama, yaitu dimulai dari observasi deskriptif secara luas dengan 

menggambarkan secara umum situasi kedua lembaga tersebut. Tahap 

selanjutnya dilakukan dengan observasi terfokus untuk melihat hal-hal 

yang terkait dengan fokus penelitian. Tahap terakhir adalah melakukan 

observasi secara selektif dengan mencari perbedaan diantara hal-hal yang 

diteliti berdasar pada fokus penelitian. 

b) Wawancara mendalam (in depth interview) 

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan dari objek 

penelitian dengan tujuan mampu menjawab permasalahan yang dicari. 

Dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

responden dan dengan atau tanpa pedoman wawancara. Adapun tujuan 

wawancara adalah untuk memperoleh konstruksi yang terjadi sekarang 

tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, 

pengakuan, kerisauan, dan sebagainya; rekonstruksi keadaan tersebut 

berdasarkan pengalaman masa lalu; proyeksi keadaan tersebut yang 

diharapkan terjadi pada masa yang akan datang; dan verifikasi, pengecekan, 

dan pengembangan informasi (konstruksi, rekonstruksi, dan proyeksi) yang 

telah didapat sebelumnya.19 Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi 

metode pengumpulan data yang utama. Wawancara yang digunakan adalah 

                                                           
19

 Arifin Imron, Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu Sosial dan Keagamaan (Malang: 

Kalimasahada Press, 2004), 63.   



114 
 

dengan wawancara mendalam (in depth interview) yang sebagian besar data 

diperoleh melalui wawancara.20 

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali apa yang 

tersembunyi dalam sanubari seseorang baik masa lampau, masa kini, 

maupun masa yang akan datang. Wawancara yang cocok untuk itu adalah 

wawancara yang tidak terstruktur, agar lebih leluasa melacak ke berbagai 

segi dan arah untuk memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya dan 

mendalam. Dengan demikian upaya understanding of understanding bisa 

terpenuhi. Dengan teknik semacam itu yang menjadi instrumen utamanya 

adalah peneliti. Singkatnya, kegiatan observasi bertujuan untuk memburu 

“tabel hidup” dan wawancara mendalam bertujuan untuk memburu makna 

yang tersembunyi di balik “tabel hidup, sehingga suatu fenomena sosial 

menjadi dapat dipahami.21 Kemudian dianalisis sehingga didapatkan 

informasi baru yang bisa disimpulkan menjadi temuan-temuan baru.  

Dengan demikian, berdasarkan pengertian di atas untuk 

mengumpulkan data penelitian ini peneliti akan menggunakan metode 

interview atau wawancara dengan cara mewawancarai pimpinan UMKM 

sebagai penentu kebijakan usaha terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk meingkatkan kapasitas lembaga, selain itu juga 

manajer usaha di UMKM yang memanajemen jalannya kebijakan 

pegembangan yang telah dilaksanakan dalam perjalanan usaha tersebut, 

serta para karyawan. Adapun alat bantu yang akan digunakan oleh penulis 

                                                           
20

 Haris Herdiansyah. Metodologi Penelitian…., 118.   
21

 Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, (Beverly Hills: Sage 

Publications, 1987), 117.   
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dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara terstruktur, alat tulis dan 

alat perekam suara. 

Langkah-langkah wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 

urutan:  

1) menetapkan siapa informan wawancara,  

2) menyiapkan bahan untuk wawancara,  

3) mengawali atau membuka wawancara,  

4) melangsungkan wawancara,  

5) mengkonfirmasi hasil wawancara,  

6) menulis hasil wawancara,  

7) mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara. 

c) Dokumentasi  

Data penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia 

melalui observasi dan wawancara, namun data dari sumber non manusia 

seperti dokumen, foto, dan bahan statistik juga perlu untuk disajikan guna 

memperkuat hasil temuan penelitian.  

Dalam penelitian ini, peneliti juga akan memanfaatkan teknik 

dokumentasi untuk merekam dokumen-dokumen penting maupun foto yang 

terkait secara langsung dengan fokus penelitian. Data-data yang peneliti 

kumpulkan adalah sesuai dengan jenis data seperti yang dipaparkan oleh 

Bogdan dan Biklen yakni meliputi dokumen pribadi dan dokumen resmi.22 

Dokumen pribadi terdiri dari buku harian peneliti selama penelitian 

                                                           
22

 Bogdan dan Biklen, Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and 

Methods (Bosto 

n: Allyn and Bacon Inc, 1998), 97-102.   
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berlangsung, surat pribadi, dan autobiografi. Sedangkan dokumen resmi 

terdiri dari dokumen internal kedua lembaga, komunikasi ekternal, catatan 

siswa dan dokumen sekolah. Semua data tersebut dikumpulkan dengan 

bantuan tape recorder, kamera, dan lembar fieldnote.  

Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan sehingga peneliti 

menggunakan ketiga metode yaitu observasi partisipan, wawancara 

mendalam dan dokumentasi supaya saling melengkapi antara yang satu 

dengan yang lainnya. Dalam hal ini bertujuan agar data yang diperoleh 

menghasilkan temuan yang valid. 

Cara ini untuk memperoleh data-data dari Pemilik UMKM yaitu 

pimpinan  UD SEHATI dan UD Bintang Antik Sejahtera di Tulungagung. 

F. Analisa Data 

Analisa data di sisni merupakan upaya mencari data dan menata catatan 

hasil observasi dan wawancara serta data lainnya, untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai 

temuan bagi orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis 

perlu dilanjutkan dengan mencari makna.  

Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisa kualitatif deskriptif, yakni analisa yang dilakukan hanya sampai pada 

laporan yang menggambarkan apa yang terjadi di lapangan dengan 

mengkombinasikan dua cara berpikir baik induktif maupun deduktif.  

Analisanya dilakukan dengan tiga cara:  

1. Reduksi Data atau Penyederhanaannya (data reduction)  
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Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data mentah atau data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data 

dapat dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan system 

pengkodean, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menuliskan 

memo.  

2. Paparan atau Sajian Data (data display)  

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks ke 

dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana dan 

selektif serta dapat dipahami maknanya. Penyajian data dimaksudkan untuk 

menetukan pola-pola yang bermakna, serta memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

3. Penarikan Kesimpulan (conclusion)  

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti 

dalam menganalisis data secara terus-menerus baik pada saat pengumpulan data 

atau setelah pengumpulan data. Pada awalnya kesimpulan bisa dibuat longgar 

dan terbuka kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar pada pokok 

temuan. Kesimpulan akhir dirumuskan setelah pengumpulan data tergantung 

pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan data 

dan metode pencarian ulang yang dilakukan.23 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan 

fakta-fakta data mengenai Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Capacity 

                                                           
23

 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104   
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Building Untuk Menghadapi Pasar Bebas ASEAN Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 

kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas data dimaksudkan untuk 

membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan 

yang ada dalam latar penelitian. Untuk menetapkan keabsahan data atau 

kredibilitas data tersebut digunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut:  

1. Perpanjangan Keikutsertaan Peneliti  

Keikutsertaan peneliti sangat menetukan dalam pengumpulan data. 

Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. 

2. Ketekunan Pengamatan  

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari 

dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Terdapat empat jenis triangulasi yaitu:  

a. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau 

data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian 

kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survey. 
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Untuk memperoleh kebenran informasi yang handal dan gambaran yang 

utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode 

wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau peneliti menggunakan 

wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek 

kebenarannya.selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang 

berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai 

perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati 

kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau 

informasi yang diperoleh dari subyek atau informan penelitian diragukan 

kebenannya. Dengan demikian, jika data itu jelas, misalnya berupa teks 

atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi ini tidak perlu 

dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.  

b. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari 

satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui 

memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari 

subyek penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak 

menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan 

bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan 

melahirkan bias baru dari triangulasi.  

c. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu 

melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain 

melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi 

terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, 

catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu 
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masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, 

yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula 

mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan 

keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.  

d. Terakhir adalah triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa 

sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut 

selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk 

menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang 

dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman 

pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teroretik secara 

mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini 

paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki expert judgement ketika 

menbandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika 

perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda.24 

H. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu: tahap pra 

lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data dan tahap laporan. 

1. Tahap Pra Lapangan 

Pada tahap ini peneliti melakukan berbagai macam persiapan sebelum 

terjun laporan ke dalam kegiatan penelitian diantaranya yaitu mengurus 

perijinan, yang merupakan salah satu hal yang tidak dapat dijabarkan begitu 

saja. Karena hal ini melibatkan manusia ke latarpenelitian. Kegiatan lainnya 

yang harus diperhatikan ialah latar penelitian itu sendiri perlu dijajaki dan 

                                                           
24

 Mudjia Rahardjo, Triangulasidalam Penelitian Kualitatif. (Malang: Jurnal Kampus UIN 

Maulana Malik Ibrahim, 15 Oktober 2010).   
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dinilai guna melihat sekaligus mengenal unsur-unsur dan keadaan alam pada 

latar penelitian.  

2. Tahap pekerjaan lapangan  

Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang 

berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian. Dalam proses 

pengumpulan data ini penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, 

dan dokumentasi.  

3. Tahap analisis data  

Pada tahap ini peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara 

sistematis dan terperinci. Sehingga data tersebut mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.  

4. Tahap laporan  

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahap penelitian yang peneliti 

lakukan. Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan ini akan ditulis dalam bentuk tesis. 

 


