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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan jenis penelitian  kualitatif.

Penelitian  kualitatif  sendiri  dipilih  karena  penelitian  dianggap  cocok  untuk

berdasarkan  pokok  pembahasan  yang  akan  diteliti,  yaitu  tentang  penguatan

pendidikan  karakter  melalui  ekstrakurikuler  di  SDN  Tlogomas  2  Malang.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis dan

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan  makna dari

pada generalisasi (Sugiyono, 9:2015).

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran  peneliti  disini  yaitu  sebagai  pengamat  sekaligus  pengumpul

data,  oleh  karena  itu  kehadiran  peneliti  sendiri  sangat  penting.  Peneliti

menyiapkan beberapa daftar  pertanyaan yang telah disesuaikan dengan data

yang ingin diperoleh. Hal ini bertujuan untuk agar data yang diperoleh lebih

konkrit  dan  efisiensi.  Peneliti  juga  membuat  daftar  pertanyaan  (Interview

guide).  Hal  ini  bertujuan untuk  memudahkan  peneliti  ketika  melakukan

observasi serta wawancara yang dilakukan menjadi lebih terarah dan juga tepat

sasaran.
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C. Tempat dan Waktu Penelitian

Sekolah  yang  dijadikan  peneliti  sebagai  tempat  peneliti  sendiri  adalah

SDN Tlogomas 2 Malang. SDN yang berlokasi di Kecematan Lowokwaru Jln

Tlogomas No 1 ini merupakan salah satu sekolah favorit, di SDN Tlogomas 2

Malangsendiri  sudah  menerapkan  kurikulum  K13  yang  berbasis  PPK  serta

fullday  scholl.   SDN  Tlogomas  2  sendiri  mempunyai  banyak  kegiatan

ekstrakurikuler  yaitu  pramuka,  karate,  menggambar,  tari  dan  sepak  bola.

Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan pada tiap hari rabu dan jum’at, untuk

hari rabu ekstrakurikuler yang dilaksanakan adalah karate, menggambar, tari

dan  sepak  bola  sedangkan  untuk  hari  jum’at  sendiri  hanya  ekstrakurikuler

pramuka. Waktu penelitian sendiri dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2018 di

SDN Tlogomas 2 Malang. 

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah fakta yang ada

dilapangan, berdasarkan data hasil dari observasi yang ada dilapangan. Data

tersebut  diperoleh  dengan  menggunakan   hasil  wawancara  dengan  guru

maupun siswa, serta melalui observasi langsung ketik pelaksanaan magang III.

Keaslian data tersebut dapat dibuktikan dalam bentuk dokumentasi berupa foto.

Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari 2 (dua)

sumber yaitu: 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli

atau pertama (tidak melalui media perantara). Data Primer dapat berupa opini

subjek (orang) secara individual atau kelompok. Data Primer diperoleh secara
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langsung melalui wawancara dengan informan di lapangan. Informan tersebut

adalah  :  1)  Kepala  SDN  Negeri  2  Tlogomas   Malang;  2)  Guru  Pembina

Ekstrakurikuler  Seni  Tari);  dan  3)  Siswa  -  siswi  SD  Negeri  Tlogomas  2

Malang.  

2. Data Sekunder

Sumber  data  sekunder  berupa  arsip-arsip  dan  dokumen-dokumen.

Dokumentasi yang dijadikan sumber data adalah dokumentasi-dokumentasi

yang  mempunyai  kaitan  dengan  penelitian.  Dokumen  –  dokumen  dalam

penelitian ini  berupa foto, video, buku tata tertib sekolah, data – data lain

yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

E. Instrumen Penelitian

Alat  pengumpulan data  atau  instrumen  penelitian  dalam  penelitian

kualitatif adalah peneliti sendiri.  Instrumen penelitian adalah suatu alat yang

digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono,

102:2015).  Berdasarkan  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa

instrumen penelitian ialah alat yang yang digunakan atau cara yang digunakan

oleh peneliti  sendiri  untuk memperoleh data  yang diinginkan.  Penelitian ini

dibantu dengan tiga instrumen penelitian, yaitu instrumen observasi, instrumen

wawancara dan instrumen dokumentasi. 

Tabel 3.1 tabel pedoman wawancara penelitian
No Aspek Indikator Instrumen Subyek

1 Proses 
pelaksanaan 
ekstrakurikuler 
tari

a. Pelaksanaan kegiatan 
tari

b. Peran oembina dalam 
membangun minat 
peserta didik

c. Terdapat kegiatan yang
menanamkan nilai-

Observasi, 
wawancara dan 
dokumentasi.

Kepala 
sekolah,,guru 
penanggung 
jawab tari, 
pembina tari 
dan siswa
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nilai PPK
d. Strategi pembina 

dalam menanamkan 
nilai PPK 

2 Nilai PPK yang 
terlihat dalam 
pelaksanaan tari

a. Religius
b. Nasionalis
c. Gotong royong
d. Mandiri
e. Intergritas

Observasi, 
wawancara dan 
dokumentasi.

Kepala 
sekolah,,guru 
penanggung 
jawab tari, 
pembina tari 
dan siswa

3 Faktor pendukung 
dan pennghambat 
PPK dalam 
ekstrakurikuler 
tari

a. Sarana dan prasarana 
untuk pembelajaran

b. Tenaga pendidik dalam
pembelajaran

c. Waktu dan tempat 
pelaksanaan 
pembelajaran.

Observasi dan 
wawancara 

Kepala 
sekolah,,guru 
penanggung 
jawab tari, 
pembina tari 
dan siswa

(Sumber: Olahan peneliti)

1. Pedoman observasi
Observasi dapat diartikan sebai pengamatan langsung yang dilakukan oleh

peneliti  terhadap  kejadian  yang  ingin  diamati.  Observasi  sendiri  dibedakan

menjadi dua yaitu observasi terstruktur dan tidak terstruktur, dalam penelitian

ini peneliti menggunakan observasi terstruktur. Banyak sekali keunggulan dari

metode observasi ini sendiri Melalui metode ini peneliti dapat melihat secara

langsung terkait gejala yang diamati, hasil yang diperoleh lebih akurat, peneliti

juga dapat menilai secara langsung terkait gejala yang sedang diamatinya. 
Kelemahan dari metode observasi ini adalah terletak pada peneliti sendiri,

yaitu  bagaimana  kemampuan  pengamatan  dan  mengingat  dari  peneliti,

kemampuan peneliti dalam mencatat kejadian. Terkadang ada juga data yang

luput dari  penelitian,  seperti  hal-hal yang menyangkut permasalahan pribadi

yang  sangat  rahasia.  Ada  juga  hal-hal  kecil  yang  terlewat,  sehingga  tidak

sempat diamati oleh peneliti.

Tabel 3.2 tabel pedoman observasi saat penelitian
No Aspek Indikator Nomor Pernyataa
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1 Proses 
pelaksanaan 
ekstrakurikuler 
tari

a. Pelaksanaan kegiatan 
tari

b. Peran oembina dalam 
membangun minat 
peserta didik

c. Terdapat kegiatan yang 
menanamkan nilai-nilai 
PPK

d. Strategi pembina dalam
menanamkan nilai PPK 

1a

1b

1c

1d

2 Nilai PPK yang 
terlihat dalam 
pelaksanaan tari

a. Religius
b. Nasionalis
c. Gotong royong
d. Mandiri
e. Intergritas

2a
2b
2c
2d
2e

3 Faktor pendukung 
dan pennghambat 
PPK dalam 
ekstrakurikuler 
tari

a. Sarana dan prasarana
b. Keaktifan siswa dalam 

mengikuti kegiatan tari
c. Peran guru dan 

karyawan sekolah
d. Waktu pelaksanaan 

kegiatan
e. Jumlah pembina tari

3a
3b

3c

3d

3e

(Sumber: Olahan peneliti)

2. Pedoman wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan lebih

lengkap  serta  rinci  dari  subyek  yang  lebih  tahu  seperti  guru.  Sebelum

melakukan  wawancara  peneliti  menyiapkan  terlebih  dahulu  instrumen

penelitian  berupa  pertanyaan-pertanyaan  yang  akan  digunakan  ketika

wawancara  dilakukan.  Hal  ini  bertujuan  agar  wawancara  berjalan  dengan

lancar, serta agar wawancara tidak keluar dari tujuan awal. Berikut merupakan

kisi-kisi  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dengan  guru  seni  tari  maupun

dengan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler.

Kisi-kisi pedoman wawancara dengan pembina ekstrakurikuler tari yang

ada  di  SD  Negeri  Tlogomas  2  Malang,  pertanyaan  yang  diajukan  kepada

pembina  telah  terfokus  kepada  penanaman  pendidikan  karakter  melalui
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ekstrakurikuler tari. Pada pedoman wawancara yang digunakan terhadap guru

pembina tari memiliki kisi-kisi sebagai berikut:
Tabel 3.3 pedoman wawancara awal terhadap pembina ekstrakurikuler tari

No. Indikator Nomor pertanyaan

1 Penerapan program  Penguatan pendidikan karakter di SDN
Tlogomas 2 Malang 

6, 7, 8

2 Kondisi Ekstrakurikuler tari di SDN Tlogomas 2 Malang 1, 2, 3, 5, 9, 10

(Sumber: Olahan peneliti)

Kisi-kisi pedoman wawancara saat penelitian dengan kepala sekolah SD

Negeri  Tlogomas 2  Malang. Pertanyaan yang diajukan harus menjawab dari

rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kisi-kisi  pedoman wawancara pada

saat melakukan penelitian terhadap kepala sekolah sebagai berikut:

  Tabel 3.4  kisi-kisi pedoman wawancara saat penelitian terhadap kepala sekolah

No
.

Indikator Nomor pertanyaan

Persiapan  serta  proses penanaman  nilai-nilai  pendidikan
karakter  melalui  ekstrakurikuler   tari  di  SD  Negeri
Tlogomas 2 Malang

   1, 2, 3, 4

Nilai-nilai  karakter  dalam  PPK yang  ditunjukan  peserta
didik ketika kegiatan ekstrakurikuler tari berlangsung

   5, 6, 7, 8

3. Faktor  penghambat  dan  pendukung  dalam  melakukan
penanaman pendidikan karakter di SD Negeri  Tlogomas 2
Malang.

  9, 10, 11 

 (Sumber: Olahan peneliti)

Kisi-kisi  pedoman  wawancara  saat  penelitian  dengan  guru  penanggung

jawab ekstrakurikuler tari di SD Negeri Tlogomas 2 Malang. Pertanyaan yang

diajukan harus  menjawab rumusan masalah  yang telah  ditetapkan.  Kisi-kisi

pedoman  wawancara  saat  penelitian  dengan  pembina  ekstrakurikuler  tari

sebagai berikut:
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Tabel 3.5 kisi-kisi pedoman wawancara saat penelitian terhadap guru penanggung jawab
ekstrakurikuler tari

No
.

Indikator Nomor pertanyaan

1 Persiapan dan proses penguatan pendidikan karakter melalui
ekstrakurikuler  tari di SD Negeri Tlogomas 2 Malang

   1, 2, 3  4, 5,

2 Nilai PPK yang  ditunjukan  peserta  didik  ketika  kegiatan
ekstrakurikuler tari berlangsung.

   6, 7, 8

3 Faktor  penghambat  dan  pendukung  dalam  melakukan
penanaman pendidikan karakter  di  SD Negeri  Tlogomas 2
Malang.

  8, 9, 10, 11,

(Sumber: Olahan peneliti)

Kisi-kisi  pedoman  wawancara  saat  penelitian  dengan  pembina

ekstrakurikuler  tari  di  SD  Negeri  Tlogomas  2  Malang.  Pertanyaan  yang

diajukan harus  menjawab rumusan masalah  yang telah  ditetapkan.  Kisi-kisi

pedoman  wawancara  saat  penelitian  dengan  pembina  ekstrakurikuler  tari

sebagai berikut:
Tabel 3.6 kisi-kisi pedoman wawancara saat penelitian terhadap pembina tari

No
.

Indikator Nomor pertanyaan

1 Persiapan  pembelajaran  ekstrakurikuler  tari  di  SD  Negeri
Tlogomas 2 Malang

   1, 2, 3, 4

2 Proses penguatan pendidikan  karakter  melalui
ekstrakurikuler  tari di SD Negeri Tlogomas 2 Malang

  5, 6, 7, 8, 9

3 Nilai PPK yang  terlihat  pada peserta  didik ketika kegiatan
ekstrakurikuler tari berlangsung.

  10, 11, 12

4 Faktor  penghambat  dan  pendukung  dalam  melakukan
penanaman pendidikan  karakter  di  SD Negeri  Tlogomas  2
Malang.

13, 14, 15, 16

(Sumber: Olahan peneliti)

Peneliti  juga  melakukan  wawancara  dengan  siswa  yang  mengikuti

ekstrakurikuler  tari.  Peneliti  memilih  salah  satu   siswa  yang  akan

diwawancarai.  Hal  ini  bertujuan  agar  data  yang  diperoleh  mengenai
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pelaksanaan ekstrakurikler lebih lengkap.  Kisi-kisi pedoman wawancara saat

penelitian dengan siswa sebagai berikut:

Tabel 3.7 kisi-kisi pedoman wawancara saat penelitian terhadap siswa

No
.

Indikator Nomor pertanyaan

1 Pendapat siswa terkait ekstrakurikuler tari    1, 2, 

2 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler tari di SD
Negeri Tlogomas 2 Malang

   3, 4

3 Kendala yang dihadapi ketika pembelajaran ekstrakurikuler
tari SD Negeri Tlogomas 2 Malang

  5, 6

(Sumber: Olahan peneliti)

3. Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi sendiri bertujuan agar penelitian yang dilakukan mempunyai

bukti  fisik  baik  berupa  foto  ataupun  video  terkait  dengan  penelitian  yang

dilakukan.  Hasil  dari  dokumentasi  dapat  digunakan  sendiri  sebagai  data

pendukung  dan  melengkapi  informasi-informasi  yang  telah  diperoleh

sebelumnya.  Dokumentasi sendiri dapat digunakan sebagai pengumpul data

seperti  arsip-arsip sekolah,  diagram-diagram sekolah,  serta data-data lainnya

yang tidak diperoleh melalui observasi ataupun wawancara. 
Tabel 3.8 kisi-kisi pedoman dokumentasi saat penelitian

No
.

Indikator

1 Tahap persiapan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tari   

2 Proses kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler berlangsung    

3 Wawancara dengan narasumber yang terkait

(Sumber: Olahan peneliti)

F. Prosedur Penelitian

Pada prosedur penelitian sendiri, terdapat tiga tahapan yang dilakukan oleh 

peneliti sendiri yaitu sebagai berikut:
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1. Tahap Awal

Pada tahap kegiatan  awal  ini,  peneliti  membaca literature  yang relevan

terkait dengan penerapan PPK melalui ekstrakurikuler tari. Hal ini bertujuan

untuk  mengetahui  teori-teori  terkait  PPK,  kebijakan-kebijakan  serta  kondisi

ideal  yang  diharapkan  dari  pelaksanaan  PPK.  Langkah  selanjutnya  setelah

membaca  literatur-literatur  terkait  dengan  penerapan  PPK  melalui  kegiatan

ekstrakurikuler.  Langkah  selanjutnya  yaitu  melakukan  observasi  awal  di

sekolah  terkait  untuk  mengetahui  kodisi  awal   lapangan  serta  agar  bisa

merumuskan masalah  terkait  dengan penerapan PPK melalui  eksrakurikuler

tari.  Selain  melakukan  observasi  awal,  wawancara  juga  dilakukan  untuk

mengetahui terkait  penerapan PPK melalui ekstrakurikuler tari  serta prestasi

yang  diperoleh  oleh  ekstrakurikuler  tari  tiap  tahunnya.  Melalui  kegiatan

membaca  literatur, observasi  awal,  dan  wawancara  kepada salah  satu  guru,

maka  dirumuskan  beberapa  permasalahan  tentang  penerapan  PPK  melalui

ekstrakurikuler tari.

2. Tahap Penelitian

Kegiatan  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  yaitu  pengumpulan  data

menggunakan instrumen panduan  dokumen,  panduan  observasi,  dan  lembar

wawancara. Selain itu juga perlu untuk mengidentifikasi data yang diperoleh

dari  data  yang  telah  dikumpulkan.  Pengumpulan  data  dan  identifikasi  data

dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data ada beberapa langkah yang dilaksanakan, antara

lain dibawah ini:
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(1) Penyusunan pedoman penelitian ynag digunakan untuk kegiatan observasi

di sekolah,  untuk kepala sekolah dan guru pembina ekstrakurikuler tari di

SDN Tlogomas 2 Malang.

(2) Pengumpulan data dokumen berupa arsip yang berkaitan dengan PPK di

SDN Tlogomas 2 Malang.

(3) Melaksanakan  observasi  pada  kegiatan  ekstrakurikuler  tari  dalam

melaksanakan PPK yang telah berlaku.

(4) Melakukan wawancara kepada kepala sekolah tentang PPK yang ada di

SDN Tlogomas 2 Malang.

(5) Melakukan wawancara kepada guru pembina ekstrakurikuler tari tentang

adanya penerapan PPK, kendala yang dihadapi, dan solusi yang diberikan

di SDN Tlogomas 2 Malang.

(6) Melakukan  penguatan  berupa foto  dan  video pada  saat  berlangsungnya

kegiatan ekstrakurikuler tari di SDN Tlogomas 2 Malang.

b. Identifikasi Data

Data yang diperoleh melalui dokumentasi,  wawancara,  dan observasi

akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis data. Analisis yang

dilakukan sesuai dengan analisis data secara deskriptif kualitatif.

3. Tahap Akhir

Pada  tahap  akhir  prosedur  penelitian,  terdapat  3  langkah  yang  akan

dilaksanakan oleh peneliti sendiri yaitu sebagai berikut:

(a) Penyusunan laporan dari  data  yang diolah  dan dianalisis  oleh peneliti

sesuai dengan penyusunan laporan.
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(b) Melampirkan  data  penulisan  laporan  dalam  bentuk  deskriptif  dan

disajikan dengan baik.

(c) Penarikan kesimpulan

G. Analisis Data

Analisi data brtujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam

penelitian.. Pada melakukan analisis data kualitatif data yang diperoleh dapat

diperoleh  melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  terhadap  proses

penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler tari.

Gambar 3.1 Komponen-komponen analisis data (Miles dan Huberman, Sugiyono, 2012:247)

Proses analisis dalam metode kualitatif ini dilakukan pada awal penelitian

dan  selama  proses  penelitian  berlangsung.  Model  analisis  yang  digunakan

Penumpulan data Penyajian data

Reduksi data

Kesimpulan atau
penerikan verifikasi
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peneliti adalah analisis data di lapangan menurut Miles dan Huberman (dalam

buku  Sugiyono,  2012:247).  Adapun  langkah-langkah  analisis  data  menurut

Miles dan Huberman  yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data dilapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan

terperinci.  Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang

pokok,  difokuskan  dalam  hal-hal  yang  penting  kemudian  dicari  tema  atau

polannya.

2. Penyajian Data 

Penyajian data dimaksud untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat

gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian  tertentu dari penelitian oleh

karena itu,  dalam penelitian ini  menyajikan data  dalam bentuk uraian yang

naratif.

3. Menarik Kesimpulan/ Verivikasi 

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang

dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.  Akan tetapi,

dengan bertambahnya data melalui proses verivikasi secara terus-menerus akan

ditarik kesimpulan.

H. Pengecekan dan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data menjadi suatu keharusan dalam penelitian. Hal

ini  bertujuan agar  penelitian  yang dilakukan dapat  dipertanggung jawabkan

sepenuhnya oleh peneliti sendiri.   Ada beberapa cara yang digunakan untuk

mengecek keabsahan data sendiri, salah satunya dengan menggunakan teknik
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triangulasi  seperti  yang digunakan peneliti  dalam penelitian  ini.  Triangulasi

merupakan  teknik  keabsahan  data  dengan  melakukan  pengecekan  data  dari

berbagai sumber dengan berbagai cara, dan waktu (Sugiyono, 2013: 372).

1. Tringulasi Sumber

Tringulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Adapun bentuk

atau gambaran dari tringulasi sumber yaitu sebagai berikut.

Gambar 3.2 : Alur trigulasi sumber (Sugiyono, 273:2015)

Peneliti mengecek kembali data yang telah diperoleh dengan dari sumber

yang berbeda tapi  dengan teknik pengumpulan informasiyang sama.  Seperti

data tentang penguatan pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler tari yang

diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  guru,  kemudian  dicek  dengan  hasil

wawancara dengan kepala sekolah.

2. Triangulasi Teknik

Tringulasi  teknik  digunakan  untuk  menguji  kredibilitas  data  dilakukan

dengan cara  mengecek data  kepada sumber  yang sama dengan teknik  yang

berbeda. Misalnya data diperoleh dari wawancara , lalu dicek dengan observasi

dan  dokumentasi.  Bila  hasil  dari  tiga  teknik  pengujian  kredibilitas  tersebut

Kepala sekolah

SiswaGuru



44

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih

lanjut  kepada  sumber  data  yang  bersangkutan  atau  yang  lain,  untuk

memastikan data mana yang dianggap benar. Adapun bentuk atau gambaran

dari tringulasi teknik yaitu sebagai berikut.

Gambar 3.3 : Alur trigulasi teknik (Sugiyono, 273:2015)

Peneliti  kemudian  mengumpulkan  seluruh  data  informasi  yang  telah

diperoleh melalui  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi  dari  sumber data

yang  telah  ditentukan.  Peneliti  kemudian  melakukan  pengecekan  kembali,

yaitu  dengan  mencocokan  kembali  informasi  yang  telah  diperoleh  dari

berbagai sumber data dengan hasil  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.

Jika  hasil  peneltian   dirasa  sudah  cocok,  maka  langkah  selanjutnya  data

tersebut  disajikan  dalam bentuk  teks,  deskriptif  yang  selanjutnya  kemudian

dilakukan penarikan kesimpulan.

3. Member Check
Member Check  bertujuan untuk meyakinkan, bahwa data atau informasi

yang  telah  diperoleh  selama  penelitian  merupakan  data  asli  bukan  hasil

rekayasa  dari  peneliti  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Data  yang  telah

dikumpulkan  akan  diberikan kembali  ke  narasumber  untuk dicek  jika  telah

sesuai maka akan ditanda tangani sebagai bukti keaslian dari data tersebut.

Wawancara

Observasi Dokumentasi
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