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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

digunakan jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala sosial yang akan 

diselidiki atau dipermasalahkan. Penelitian deskriptif  dapat  menggunkan  metode 

pengumpulan data kualitatif maupun kuantitatif. Mely G. Tan mengatakan 

(Koentjaraningrat, 1981: 42) : 

“Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat 

sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk 

menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan 

tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal ini sudah 

ada hipotesis-hipotesis, mungkin belum, tergantung dari sedikit-banyaknya 

pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan”. 

 Temuan-temuan dalam penelitian deskriptif lebih luas dan dalam serta 

terperinci. Disebut luas karena penelitian dilakukan tidak hanya pada masalah, tetapi 

juga pada variabel-variabel lain yang berhubungan dengan masalah itu (Silalahi, 2010 

: 28). 

 Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana efek yang ditimbulkan dari 

tabloid OtoPlus dan MotorPlus pada anggota komunitas YVCI-Sa. Bagaimana peran 

dari komunitas YVCI-Sa sebagai kelompok yang diikuti oleh informan dalam 

mempengaruhi efek yang ditimbulkan terhadap pembacanya. 

 

3.2 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam 

memandang suatu realitas atau fenomena. Dalam hal ini realitas sosial dipandang 

sebagai suatu yang holistik, dinamis, dan penuh makna (Sugiyono, 2010: 1). 
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 Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yitu data yang terkumpul berbentuk 

kata – kata, gambar bukan angka – angka. Kalaupun ada angka – angka, sifatnya 

hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan 

lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain (Danim, 2002 : 51). Dalam penelitian 

ini data diperoleh dari wawancara secara mendalam kepada informan dan melakukan 

observasi terhadap informan dalam kegiatan YVCI-Sa dan komunitas YVCI-Sa yang 

merupakan kelompok yang diikuti informan .Data yang diperoleh berupa bentuk 

transkrip wawancara dan catatan lapangan.  

 

3.3 Jenis Data 

Data adalah informasi dari atau tentang suatu gejala (Nurgiyantoro, dkk 2002 

: 13).Untuk mendapatkan data yang valid diperlukan banyak sumber data dalam 

rangka memperkaya informasi yang telah didapatkan. Data dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu : 

1. Data primer : Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari 

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian (Hasan, 2004 : 19). Bentuk data 

primer adalah wawancara dengan informan dan observasi dalam penelitian ini. 

 Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung 

objek penelitian dengan menggunakan instrumen berupa pedoman 

penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya. (Husein Umar, 

1998 : 130). Yang menjadi objek observasi adalah komunitas YVCI-Sa, 

bentuknya adalah pola interaksi, kegiatan apa yang dilakukan, kebiasaan 

apa yang dilakukan dalam komunitas ini. 

 

2. Data sekunder  : Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber – sumber yang telah ada (Hasan, 2004 : 19). 

Bentuk data sekunder adalah : 
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 Studi kepustakaan dengan memanfaatkan data pustaka yang relevan untuk 

mengetahui teori-teori yang mampu mendukung permasalahan sehingga 

lebih memperkuat dan memperlancar penelitian. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik wawancara yang merupakan alat untuk 

pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif yang melibatkan 

manusia sebagai subjek sehubungan dengan realitas atau gejala yang akan diteliti. 

(Pawito, 2007 : 132). Secara garis besar wawancara dalam penelitian dibagi menjadi 

dua, yaitu wawancara terstuktur dan tidak terstuktur. Wawancara terstruktur sering 

juga disebut wawancara baku (standarized interview) adalah wawancara yang 

susunan pertanyaanya sudah ditetapkan sebelumnya. 

Wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan 

susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara, disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya 

(agama, suku, gender, usia, tingkat, pendidikan, pekerjaan, dsb) informan yang 

dihadapi. (Mulyana, 2004 : 181). Wawancara tidak terstruktur mirip dengan 

percakapan informal. 

Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam yang bersifat 

tidak terstruktur. Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau 

informasi dengan secara langsung bertatap muka dengan informan. (Krisyantono, 

2006 : 102). Dalam wawancara ini pewawancara relatif tidak mempunyai kontrol atas 

respons informan. 

Teknik pengumpulan data dengan memakai Snowball Sampling. Sample pada 

penelitian ini pada mulanya kecil, namun kemudian berkembang sampai banyak. Hal 

ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu 

memberikan jawaban. Proses ini berakhir bila data yang didapat telah jenuh, artinya 

periset tidak menemukan sesuatu yang baru dari wawancara. (Krisyantono, 2006 
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:161). Penentuan sample pada sumber data, pada proposal masih bersifat sementara, 

dan akan berkembang kemudian setelah penelitian lapangan 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Wawancara dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara mendalam dari informan. Untuk mencapai hal tersebut 

penulis melakukan dengan percakapan secara informal. Sehingga informan mau 

bercerita dengan terbuka dan suasana akrab terbangun dengan informan. Selain itu 

penulis juga melakukan observasi pada komunitas YVCI-Sa. Dalam observasi ini 

penulis gunakan sebagai data yang berasal dari temuan di lapangan.  

 

3.5 Pemilihan informan 

Informan dalam penelitian ini adalah anggota Komunitas Yamaha Vixion 

Club Chapter Salatiga. Untuk saat ini jumlah anggota Yamaha Vixion Club Chapter 

Salatiga berjumlah 42 orang. Informan dalam penelitian ini haruslah mengkonsumsi 

tabloid OtoPlus atau MotorPlus dan mengetahui tentang komunitas YVCI-Sa. Untuk 

awalnya penulis menjadikan ketua dari YVCI-Sa sebagai sumber data pertama. Hal 

ini karena digunakan sebagai langkah awal penelitian. Dengan teknik snowball 

sampling diharapkan informan pertama dapat memberi petunjuk pada anggota lain 

yang dapat dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini 

 

Informan 1 

Lutfi Nurseha (23) dipanggil dengan Lutfi. Saat ini tinggal di daerah Suruh, 

Kab Semarang. Pekerjaanya saat ini adalah wiraswasta dengan membuka usaha 

bengkel las yang berada di daerah Senjaya. Selain itu juga menerima pengerjaan 

modifikasi motor. Di bengkel ini anak – anak dari YVC-Sa sering berkunjung untuk 

sekadar berkumpul. Informan membaca tabloid otoplus sejak 2004 hingga sekarang. 

Untuk mendapatkan tabloid tersebut informan berlanggan dengan rutin.  
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Awal bergabung di YVCI-Sa sejak awal berdiri, yaitu 2008 sampai sekarang. 

Lutfi bergabung dengan YVCI-Sa karena untuk menambah teman sesama pengedara 

motor Vixion. Di YVCI-Sa berperan sebagai seksi tatib mulai dari tahun 2008 sampai 

sekarang.  

   

Informan 2 

Memet (28) tapi anak – anak YVCI-Sa lebih sering memanggilnya dengan 

Pak Ustadz. Bekerja sebagai guru Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah. Informan 

berasal dari Kota Sragen yang pindah ke Salatiga karena pekerjaan. Saat ini informan 

tinggal di daerah Tingkir. Tabloid tentang otomotif yang dikonsumsi sampai sekarang 

adalah OtoPlus. Untuk mendapatkan tabloid OtoPlus informan berlangganan secara 

rutin 

Awal bergabung dalam YVCI-Sa pada saat awal – awal berdirinya YVCI-Sa 

yaitu pada tahun 2008. Proses bergabungnya ke dalam YVCI-Sa karena diajak oleh 

Lutfi yang sebelumnya telah kenal. Saat ini informan menjadi sekertaris di dalam 

komunitas YVCI-Sa. Dalam setiap kumpulan informan bertugas mencatat hasil rapat 

didalamnya.  

 

Informan 3 

Informan bernama Fernandi Teda Mahendra (24) yang sering dipanggil 

dengan nama Teda. Saat ini masih berkuliah pada jurusan komunikasi di FISKOM 

UKSW angkatan 2007. Ia tinggal di kampung Bancaan tepatnya belakang belakang 

kantor PLN. Saat di bangku akhir SMA pada tahun 2007 informan mulai membaca – 

baca tentang tabloid OtoPlus. Informan menyukai OtoPlus karena sudah merasa 

cocok dan biasa dengan tabloid tersebut. Sampai saat ini juga informan masih 

membaca OtoPlus dan belum pernah berganti. Dalam mendapatkan tabloid otoplus 

dengan membeli secara eceran.  

Saat ini informan merupakan Ketua Umum dari komunitas YVCI-Sa. Peran 

dari ketua umum adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap YVCI pusat 
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dan sebagai penasihat jika ada permasalahan di dalam YVCI-Sa. Teda merupakan 

salah satu pendiri dari Vixion Community Salatiga (VIXCSA) yang kemudian 

berubah menjadi YVCI-Sa.  

 

Informan 4 

Ahmad Riyadi (26) sering dipanggil dengan nama Riyadi. Pekerjaan sehari – 

hari adalah guru olah raga SD di SDN Tingkir. Saat ini riyadi tinggal di daerah 

Senjaya Kabupaten Semarang. Tabloid otomotif yang sering dibaca informan adalah 

tabloid Otoplus. Menurut informan isinya cenderung ke arah modifikasi tampilan 

motor. Info tentang otomotif mulai dari modifikasi, tips tentang otomotif cukup 

mudah untuk dipahami. Informan membaca tabloid otoplus mulai awal 2009 dengan 

beli eceran dan kadang meminjam pada temanya. 

Awal bergabungnya adalah sekitar bulan oktober tahun 2010. Sebelumnya 

informan telah mengatahui adanya komunitas YVC-Sa dari akun Facebook. Saat itu 

sedang iseng – iseng mencari komunitas Vixion di Salatiga melalui Facebook. 

Selanjutnya proses bergabung dengan YVC-Sa karena diajak oleh Memet yang 

merupakan sekertaris dari YVCI-Sa.  

 

Informan 5 

Informan selanjutnya bernama Yoga (28) dengan pekerjaan sehari – hari 

sebagai wiraswata membuka toko kelontong yang menjual berbagai macam 

kebutuhan, selain itu juga sebagai mekelar kendaraan. Informan saat ini bertempat 

tinggal di Gading, Tuntang, Kab Semarang. Informan membaca tabloid Otoplus sejak 

tahun 2006 sampai sekarang. cara mendapatkan tabloid OtoPlus dengan membeli 

secara eceran. Informan memilih tabloid OtoPlus karena tabloid itu dirasa isinya 

sesuai dengan kebutuhanya.  

Informan menjadi anggota YVC-Sa sejak bulan november 2011. Namun 

dipercaya untuk menjadi seksi touring di YVC-Sa. Seksi touring di YVCI-Sa 

bertugas untuk mengkoodinir kegiatan touring. Seperti pembagian kuota peserta 
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touring, dan peran rombongan saat dilakukan touring. Sebelum bergabung di YVCI-

Sa, informan pernah gabung di komunitas motor lain yang ada di kota Pemalang. 

Komunitas motor itu adalah TOP yang berkepanjangan dari Tiger Owner Pemalang. 

Pada komunitas ini informan juga menjadi seksi touring. Informan keluar dari 

komunitas itu karena pindah domisili dan motor Honda Tiger dari informan juga telah 

dijual.  

 

Informan 6 

Muhammad Andi Saputra (24) tapi dikenal dengan nama Putra. Teman – 

teman di YVCI-Sa lebih sering mengenal dengan panggilan pak haji. Informan saat 

ini kuliah di STAIN Salatiga ambil jurusan Tarbiyah. Informan tinggal di daerah 

Mrican Kota Salatiga. Awal bergabung dengan YVCI-Sa pada 2008 saat itu masih 

bernama VIXCSA. Awal bergabungnya dulu karena diajak oleh Lutfi untuk gabung 

di VIXCSA.  

Informan membaca tabloid motorplus sejak 2007,  sampai sekarang pun 

informan juga masih membaca tabloid tersebut. alasanya karena menurutnya kulitas 

kertasnya lebih bagus, harganya juga sesuai dengan kualitas isinya. mulai dari berita 

seputar modifikasi motor, berita tentang balapan, maupun tentang info – info ringan 

seputar motor. Untuk mendapatkanya informan selalu membeli secara rutin ke agen 

koran di Tamansari.  

 

Informan 7 

Informan bernama Anto Prasetyo(19) saat ini baru lulus SMA Negeri 1 

Tuntang. Informan akan kuliah di UKSW jurusan TI. Informan tinggal di daerah 

Kebumen, Kab Semarang. Tabloid otomotif yang dibaca adalah Motorplus. Informan 

membaca tabloid otomotif sejak masih SMP (2006). Tabloid Motorplus dibelinya 

secara eceran, dengan titip tetangganya yang kerja di agen koran. Kadang – kadang 

informan membaca tabloid Otoplus yang di bengkel punya Lutfi. Menurut informan 

isi tabloid Motorplus komplit, dan sudah terbiasa dengan membaca tabloid ini.  



 29 

Gabung YVCI-Sa sejak mei 2012 saat informan sudah selesai menempuh 

ujian nasional. Informan sebenarnya ingin gabung YVCI-Sa dari dulu, tapi takutnya 

mengganggu waktu belajar. Alasan gabung YVCI-Sa karena ingin menambah teman 

dan informan juga mempunyai motor vixion dan diajak oleh Wahyu. 

 

Informan 8 

Informan bernama Wahyu Adi Suyanto (20) sering dipanggil dengan Wahyu. 

Saat ini kuliah di AMA ambil jurusan management angkatan 2009. Informan tinggal 

di daerah Blotongan Salatiga. Tabloid Otomotif yang sering dikonsumsi oleh 

informan adalah MotorPlus. Awal megkonsumsinya adalah saat masih SMA tahun 

2008. Menurutnya isi tabloid MotorPlus mudah dipahami dan harganya tidak terlalu 

mahal. Sampai sekarang informan masih membaca MotorPlus. Untuk mendapatkan 

MotorPlus informan membeli secara eceran. 

Awal gabung di YVCI-Sa sejak februari tahun 2009. Sebelumnya informan 

juga sudah mengetahui komunitas YVCI-Sa ini karena informan sering tahu saat 

mereka sedang melakukan kumpulan rutin. Proses gabungnya adalah dengan 

mendatangi YVCI-Sa saat kumpulan. Informan pula yang mengajak Anto untuk 

bergabung di YVCI-Sa. 

 

3.6 Unit Analisa dan Unit Amatan 

Abell menyatakan bahwa unit analisis adalah hakekat dari populasi yang 

tentangnya hasil penelitian berlaku (Ihalauw, John J.O.I : 2003). Dari sini yang 

menjadi unit analisis adalah efek tabloid OtoPlus dan MotorPlus terhadap anggota 

komunitas YVCI-Sa 

Menurut Ihalauw (2003), unit amatan adalah sesuatu yang dijadikan sumber 

untuk memperoleh data dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang 

satuan analisis. Yang menjadi unit amatan adalah informan yang merupakan anggota 

dari komunitas YVCI-Sa 
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3.7 Tahapan Penelitian 

 Tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penulis menetukan topik penelitian tentang efek media massa terhadap 

komunitas YVCI-Sa. Dalam hal ini penulis mulai menyusun tentang konsep 

efek media massa. 

2. Tahap pra penelitian disini penulis mencari informasi tentang konsumsi 

tabloid otomotif di anggota komunitas YVCI-Sa. Di sini penulis juga mencari 

tahu tentang siapa yang dapat dijadikan sumber informasi dan berusaha 

mengenal informan, pendekatan terhadap informan, dan menggali informasi 

seputar komunitas YVCI-Sa 

3. Menyusun proposal penelitian, disini penulis mulai menyusun recana 

penelitian yang akan dilakukan. 

4. Setelah proposal penelitian sudah matang, penulis melakukan pencarian data 

dengan mewawancarai anggota YVCI-Sa. Selain itu penulis juga 

mengobservasi tentang kegiatan yang dilakukan anggota YVCI-Sa. Dalam 

kegiatan ini adalah kegiatan yang cukup lama karena harus melihat fenomena 

yang terjadi di lapangan. Yang penulis lakukan adalah dengan hadir saat 

kumpulan dan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh komunitas YVCI-Sa 

seperti touring. 

5. Data wawacara yang diperoleh dan hasil observasi dari komunitas YVCI-Sa 

kemudian direduksi untuk mencari yang data yang benar – benar dipakai 

dalam penelitan. 

6. Data yang telah direduksi kemudian dilakukan koding untuk mudah dilakukan 

analisis 

7. Setelah itu, dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan yang merupakan 

seperti apa gambaran dari efek yang terjadi pada anggota komunitas YVCI-

Sa. 

 

 



 31 

3.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari penelitian harus diolah untuk dapat dianalisa. Awal 

prosesnya adalah mengatur urutan data, mengorganisasikan ke suatu pola, kategori, 

dan satuan uraian dasar. Sebelumnya dilakukan proses reduksi, penyajian data, dan 

diverifikasi. Menurut Nasution analisis telah dimulai sejak merumuskan dan 

menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai 

penulisan hasil penelitian. (Sugiono, 2007 : 89). 

 

3.8.1 Proses Reduksi Data 

 Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan – 

catatan yang tertulis di lapangan. (Milles & Huberman, 2009 : 16) 

Data yang telah diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama 

peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit, 

untuk itu perlu dilakukan analisis melalui reduksi data. (Sugiyono, 2010 : 92). 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

 

3.8.2 Proses Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, 

grafik, pictogram, dan lainya. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, 

dan sejenisnya. (Sugiyono, 2010 : 95). Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang dipahami tersebut.  
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3.8.3 Proses Verifikasi Data 

 Langkah ini adalah langkah ketiga dalam penelitian kualitatif yaitu menarik 

kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, 

dan akan dapat berubah bila tidak ditemukan 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 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, 2010 : 99). 

Proses verifikasi data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi pada 

hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat 

mengumpulkan data. Norman K. Denkin  mendefinisikan triangulasi sebagai 

gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena 

yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, 

konsep Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. 

Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1)  triangulasi metode, (2) 

triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi 

sumber data, dan (4) triangulasi teori. Berikut penjelasannya : 

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau 

data  dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti 

menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei. Untuk memperoleh 

kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai 

informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan 

wawancara terstruktur. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan 

yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.  

2. 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 subjek penelitian. 

Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus 

yang telah memiliki pengalaman penelitian dan  bebas dari konflik 
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kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru 

dari triangulasi. 

3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui 

berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui 

wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat 

(participant obervation), dokumen tertulis, dokumen sejarah, catatan resmi, 

catatan atau tulisan  pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara  

itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan 

memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.  

4. triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan 

informasi Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori 

yang televan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau 

kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan 

kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu  menggali pengetahuan 

teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.  

 Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi kemungkinan juga tidak, karena seperti 

telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. 

 Dalam penelitan ini penulis memakai triangulasi data dengan metode 

triangulasi sumber data. Data dari wawancara oleh penulis coba dicocokan dengan 

hasil observasi. Apakah terjadi kesesuaian antara data yang diperoleh dengan 

wawancara dengan hasil observasi. Untuk tambahan bila perlu penulis juga 

melakukan triangulasi metode. Caranya penulis melakukan wawacara dengan 

informan lain untuk mengechek data hasil wawancara informan lain. 

 

 

 

 


