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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat merupakan elemen pembangun karakter pada individu 

begitupun individu merupakan elemen yang membangun masyarakat itu 

sendiri. Di dalam masyarakat terdapat lembaga sosial paling utama adalah 

keluarga yang mebentuk suatu karakter individu dalam berkehidupan 

bermasyarakat. Keluarga adalah lembaga dasar dari mana semua lembaga 

lainnya. Sebagai lembaga sosial, tentunya keluarga akan sangat berpengaruh 

dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk membetuk keluarga dibutuhkan suatu 

proses yaitu pernikahan, dimana pernikahan adalah pola sosial yang disetujui 

dengan cara dua orang atau lebih membentuk keluarga.
1
 

Keluarga dapat dibentuk melalui pernikahan, hubungan darah, 

kekerabatan dan lain sebagainya. Keluarga yang dibentuk dalam pernikahan 

mempunyai syarat dan ketentuan di dalam hukum agama maupun negara.  Pada 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) 

memebrikana penegasan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agama dan kepercayaanya. Pencatatankan pernikahan 

tidak menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, tetapi hanya menyatakan 

bahwa peristiwa pernikahan benar-benar dilakukan. Maka, semata-mata 

bersifat administratif. Pencatatn pernikan menurut Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) Pasal 5 Ayat (1) adalah agar dapat menjamin ketertiban dalam 

pernikahan bagi masyarakat Islam  setiap pernikahan harus dicatat. KHI pasal 6 
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ayat (1) menegaskan bahwa setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan 

dan dibwah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah  (PPN).  Pernikahan yang 

diluar pengawasan PPN dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum 

sebagaimana lebih lanjut di jelaskan pada pasar 6 ayat (2) KHI.
2
 

Konteks dalam hukum Islam, pernikahan dipahami sebagai perjanjian 

yang sangat kuat dan mengikat. Karena merupakan sebuah perjanjian, maka 

halal dan haramnya atau sah dan tidaknya suatu pernikahan dapat dilihat dari 

tata cara dan praktek permulaan pernikahannya itu. Pernikahan yang sah 

menurut hukum Islam adalah pernikahan yang sesuai dengan syarat dan rukun 

pernikahan. Ketentuan pernikahan juga harus mentaati hukum pernikahan yang 

berlaku di negara, agar terjamin dengan kekuatan hukum atas keberadaan 

keluarganya. Jika pernikahan itu dilakukan dengan sembunyi atau dibawah 

tangan ataupun yang biasa disebut dengan nikah siri, maka terjaminnya hukum 

atas keberadaan keluarganya tidak tercatatkan oleh lembaga yang berwenang. 

Penyebab nikah siri pada umumnya di masyarakat yakni, keinginan 

pihak laki-laki melakukan poligami tetapi tidak mendapat ijin dari istri tuanya. 

Ataupu terkendala oleh tuntuan pekerjaan yang mengharuskan memiliki hanya 

satu istri. Terkadang bisa jadi menikah siri terjadi karena pihak perempuan 

yang masih dibawa umur sehingga tidak bisa mendaftarkan ke KUA dengan 

ketentuan batas umurnya. Maka dari itu banyak sekali akibat dari nikah siri. 

Salah satunya pihak perempuan tidak dapat menuntut apapun dari pihak laki-

laki, seperti mengenai harta gono gini, hak asuh anak dan lain sebagainya. 

Perempuan tidak memiliki kekuatan hukum jika nantinya ada konflik di 
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pernikahannya. Dampak juga dirasakan oleh anak-anak yang di hasilkan dari 

pernikahan siri yakni, mereka tidak bisa bersekolah karena tidak memiliki akta 

lahir. Karena akta lahir dibuat dari bukti surat pernikahan kedua orangnya yang 

ada di cacatan sipil maupun kantor urusan agama. 

Realitasnya masyarakat masih ada yang melakukan pernikahan di 

bawah tangan (nikah siri) dengan artian tidak dicatatkan pada lembaga 

pernikahan yang berwenang. Nikah sirri bukan merupakan fenomena baru 

dalam masyarakat. Pada umumnya orang yang melakukan beragama Islam dan 

terdiri dari berbagai tingkatan sosial. Pada masyarakat yang bertempat tinggal 

di desa pada umumnya terdapat adat istiadat yang dianggap keras terhadap 

anak perempuan dengan tidak memperbolehkan bergaul dengan laki-laki 

sebelum menikah. Sehingga mendorong untuk melakukan nikah sirri. 

Keleluasaan masyarakat Rembang Kabupaten Pasuruan dalam menyikapi 

nikah sirri ini sering kali dilakukan sampai sekarang, baik oleh warga lokal 

ataupun warga pendatang. Budaya yang dibangun atas dasar pernikahan siri. 

Latar belakang sejarah terjadinya nikah siri di Kecamatan Rembang ini 

dimulai dari sejak jaman penjajahan Belanda sampai sebelum di keluarkannya 

UU Perkawinan tahun 1974 di Pasuruan. Pada tahun 1974 pun, masyarakat 

Kecamatan Rembang masih enggan mentaati peraturan perundang-undangan 

yang di tetapkan oleh pemerintah pada saat itu. Karena mereka merasa 

pencatatan perkawinan merupakan kebijakan turunan dari jaman Belanda. Pada 
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saat itu, masyarakat  mengaggap pernikahan yang tidak dicatatkan dan hanya 

dibantu kiyai adalah pernikahan resmi tetap resmi walaupun tidak dicatatkan.
3
 

Tahun 1980 mulai lah muncul orang yang mengajarkan agama Islam 

dari keturunan Arab yang berdakwah mengajarkan agama Islam untuk 

masyarakat Kecamatan Rembang. Masyarakat sebenarnya sangat menghormati 

orang Arab karena mereka dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad 

SAW, padahal tidak semua orang Arab adalah keturunan Nabi. Kedatangan 

orang Arab yang tidak membawa istrinya berdakwah ke daerah Kecamatan 

Rembang memunculkan pemikiran khususnya laki-laki Rembang untuk 

membalas jasa orang Arab dengan menjodohkan perempuan Rembang dengan 

orang Arab yang tidak membawa istri atau yang bermaksud untuk melakukan 

poligami, sebagai wujud rasa terimakasih.
4
 

Orang Arab jika dibantu oleh laki-laki Rembang untuk 

mengawinkannya hanya berterima kasih saja tanpa memberikan imbalan 

berupa uang. Sehingga lama-kelamaan jalan untuk pernikahan siri orang Arab 

dengan sendirinya tertutup, diganti dengan orang-orang Jawa, yang memiliki 

maksud untuk melakukan poligami karena tidak mendapatkan kepuasan dari 

istri sebelumnya. Serta menjanjikan materi kepada perempuan Rembang.   

Dekade tahun 1990-an terjadi perubahan mendasar warga Rembang 

dalam bidang konsumsi, yakni dari pola makan yang awalnya memakan 

singkong atau gaplek menjadi nasi. Peristiwa ini turut mengubah pola pikir 
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warga Kecamatan Rembang tentang gaya hidup. Perkawinan juga dipandang 

sebagai bagian dari gaya hidup. Akhirnya pada sebagian laki-laki di 

Kecamatan Rembang yang berprofesi sebagai makelar timbul keinginan-

keinginan untuk mengkomodifikasi pernikahan siri. Sebelumnya praktek 

pernikahan siri dilakukan oleh orang Arab yang ketika dikawinkan hanya 

mengucapkan terima kasih saja tanpa imbalan apapun. Hal ini mengakibatkan 

perkawinan untuk orang Arab dengan sendirinya tertutup dan diganti dengan 

orang Jawa yang menjanjikan kemewahan serta kehidupan yang layak untuk 

perempuan Rembang.
5
  

Kecamatan Rembang Pasuruan terutama khususnya masyarakat Desa 

Kalisat  masyarakatnya memiliki kebiasaan menikah sirih yang telah cukup 

terkenal di berbagai daerah di Jawa. Pernikahan siri dipandang masyarakat dari 

satu sisi memiliki relevansi dengan perjalanan syariat agama Islam. 

Perkawinan dalam pandangan agama Islam adalah ibadah. Seseorang yang 

mengerjakannya mendapatkan pahala sepanjang niat yang benar dan bertujuan 

untuk menjaga perilaku penyimpangan seksualitas yang didorong oleh 

keinginan biologis semata. Agama Islam mengangkat kenikmatan biologis ke 

martabat yang lebih tinggi dan suci untuk menjadikannya suatu kebiasaan 

ibadah. 

Pernikahan siri merupakan hal biasa atau lumrah di masyarakat 

Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan terutama  di Desa Kalisat di lihat 

dari latar belakang terjadinya pernikahan siri yang ada sejak dahulu sebelum 

penjajahan belanda, semua itu merupakan suatu proses sosial yang panjang. 
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Suatu proses dialektis (proses dialog) antara individu dan masyarakat dengan 

melakukan hubungan yang saling membentuk dan menentukan persepsi umum. 

Individu disini mengalami proses adaptasi pada dunia sosio-kulturalnya. Kultur 

atau kebiasaan yang terjadi sejak dulu atas pernikahan siri menjadi hal biasa 

atau realitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat di desa-desa Kecamatan 

Rembang, terutama di Desa Kalisat yang menjadi desa paling banyak 

masyarakatnya yang melakukan pernikahan siri hingga saat ini.  

Semua masyarakat mengalami proses sosial termasuk para perempuan 

yang melakukan pernikahan siri dengan sadarnya. Di Desa Kalisat para 

perempuan dengan mudahnya mau melakukan pernikahan siri padahal jelas 

banyak merugikan kaum perempuan dalam hal ini. Karena tidak dicatatkan 

dalam bentuk perjanjian atau bukti sah nikah, maka jika di dalam 

pernikahannya pihak laki-laki melakukan penyimpangan dalam pernikahannya,  

perempuan tidak bisa menuntut. Maka dari itu, penelitian ini akan melihat 

kontruksi sosial atas pernikahan siri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang 

Pasuruan studi pada perempuan pelaku perinikahan siri. Terutama perempuan 

yang telah melakukan nikah siri dengan kesadarnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalahnya adalah: 

Bagaimanakah kontruksi diri perempuan pelaku atas pernikahan siri di Desa 

Kalisat Kecamatan Rembang Pasuruan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Ingin mengetahui kontruksi 

diri perempuan pelaku atas pernikahan siri di Desa Kalisat Kecamatan 

Rembang Pasuruan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

kalangan akademis pada khususnya, dan untuk masyarakat pada umumnya. 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menjadi tambahan suatu kajian teori sosiologi 

terkait kontruksi sosial atas realitas yang di kemukakan oleh tokoh 

sosiologi. Serta mengembangkan Ilmu Sosiologi yang terkait dengan 

kajian Sosiologi Keluarga dari aspek menata keluarga sebagai lembaga 

sosial. Dalam hal ini keluarga memilki peran penting dalam proses sosial 

dasar individu untuk hidup bermasyarakat terkait adanya kontruksi sosial 

perempuan di masyarakat tentang pernikahan siri yang terjadi dari dulu 

hingga sekarang di desa-desa Kecamatan Rembang khususnya desa 

Kalisat. Selain itu kajian ini terkait dengan Sosiologi Gender, kajian dari 

aspek stereotip perempuan. Menyangkut labelling yang diberikan 

masyarakat terhadap perempuan yang melakukan pernikahan siri. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber refrensi dari 

berbagai pihak mengenai ilmu sosial. 
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1. Manfaat bagi masyarakat 

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan 

mengenai menikah siri yang telah menjadi hal biasa dan dampaknya 

sehingga akan memikirkan ulang untuk melakukan pernikahan siri. 

2. Manfaat bagi pemerintah 

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan sebagai rujukan agar 

pemerintah lebih mengawasi akan terjadinya penikahan sirri yang telah 

menjadi hal yang biasa dan seakan membudaya di masyarakat sebagai 

upaya untuk menangani  jumlah penduduk dan lain sebagainya. 

3. Manfaat bagi akademisi 

Bagi akademisi, penelitian ini di harapkan menjadi refrensi baru untuk 

menunjang pengetahuan mahasiswa terkait kontruksi sosial atas 

pernikahan siri pada perempuan. 

1.5 Definisi Konsep 

1.5.1 Kontruksi Sosial 

Kontruksi sosial adalah wujud atas realitas sosial yang terjadi atas 

proses sosial yang terdapat hubungan komunikasi antara individu dan dunia 

sosiokultural. Istilah kontruksi sosial atas realitas sosial di definisikan sebagai 

proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan 

secara terus menerus suatu realitas yang diiliki dan dialami bersama secara 

subjektif.
6
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1.5.2 Nikah Siri 

Nikah siri atau nikah di bawah tangan merupaka pernikahan yang 

dinyatakan sah menurut ketentuan agama Islam setelah memenuhi rukun dan 

syarat pernikahan yaitu, adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, 

adanya wali, dihadiri saksi-saksi dan ijab qabul.
7
 Pernikahan yang hanya 

dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam dan tidak dicatatkan pada 

KUA (Kantor Urusan Agama).  

Pernikahan ini dilakukan secara diam-diam atau tidak diketahui oleh 

khalayak umum dalam artian di rahasiakan dari istri pertama (jika sudah 

memiliki istri), atau alih-alih untuk menghindari zina pada sepasang kekasih. 

Ada dua pemahaman mengenai pengertian nikah siri di kalangan masyarakat 

Indonesia. Pertama, nikah siri diartikan sebagai suatu akad nikah yang tidak 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama, tetapi syarat serta hukumnya sudah 

sesuai dengan hukum agama Islam. Kedua, nikah siri diartikan sebagai suatu 

pernikaan yang dilakukan tanpa adanya wali nikah yang sah dari pihak 

perempuan. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan prilaku 

yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Penelitian deskriptif 

yang bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan 
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karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu.
8

 Pada hakikatnya 

penelitian kualitatif adalah mengamati perilaku seseorang dalam 

lingkungannya, berusaha memahami bahasa mereka dalam menafsirkan 

lingkungannya. Dalam penelitian ini peneliti mengamati kontruksi diri 

perempuan pelaku atas pernikahan siri. Pendekatan kualitatif tepat digunakan 

karena penelitian ini membutuhkan penjelasn secara diskriptif, mendalam dan 

bersifat fleksibel. 

1.6.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Fenomenologi. Konsep ini dikemukakan oleh Edmund Husserl yang 

meyakini bahwa objek ilmu itu tidak terbatas pada hal-hal yang empiris 

(terindra), tetapi juga mencakup fenomena yang berada diluar itu, seperti 

persepsi, pemikiran, kemauan dan keyakinan subjek tentang sesuatu di luar 

dirinya.
9

 Dalam penelitian kontruksi sosial atas pernikahan siri pada 

perempuan, peneliti menggunakan fenomenologi karena pendekatan ini 

menekan aspek subjektif dari informan. Sehingga peneliti akan menemukan 

jawaban perumusan masalah dalam hal kontruksi sosial perempuan atas 

pernikahan siri. 

1.6.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan Kecamatan Rembang Kabupaten 

Pasuruan difokuskan pada desa Kalisat sebagai sampel, karena desa tersebut 

tergolong desa yang paling banyak pelaku nikah sirinya. Letaknya termasuk 

desa pedalaman suasananya masih sangat asri dan untuk menuju kesana dapat 
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melalui area perindustrian PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang). 

Masyarakat desa Kalisat mayoritas beragama Islam mereka sangat memegang 

teguh agama Islam. Terbukti dari sejarah berdirinya Pasuruan yang terkenal 

dengan kota santrinya serta terdapat banyak pondok pesantren di Pasuruan. 

Tempatnya yang terbilang pelosok, desa Kalisat masih banyak yang 

melakukan pernikahan siri dari pada desa lainnya yang berada di Kecamatan 

Rembang Kabupaten Pasuruan yang tempatnya lebih dekat dengan pinggiran 

kota. 

1.6.4 Subjek  dan Informan Penelitian 

Subjek penelitian terfokus pada perempuan yang telah melakukan 

nikah siri di kecamatan Rembang desa Kalisat. Peneliti mencari informasi 

terkait perempuan yang melakukan nikah siri dari wawancara ataupun 

observasi di lingkungan sekitar serta mencari tahu dari tokoh masyarakat 

yang ada disana. Dalam hal ini berarti peneliti menggunakan purposive 

sampling yakni teknik pengambilan sampel dari informasi orang yang 

dianggap sesuai kreteria yang di harapkan oleh peneliti. Adapun kreterianya 

yaitu : 

1. Perempuan dengan segala usia yang telah melakukan nikah siri (segala 

usia, karena dalam nikah siri tidak ada batasan usia karena mereka tidak 

melihat hukum ketentuan negara atas batas usia layak menikah) dan 

masih dalam status perkawinan atau menjadi istri siri. 

2. Bertempat tinggal atau asli perempuan penduduk desa Kalisat. 

Informan penelitian, dilakukan untuk menunjang informasi sebagai 

penguat data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berikut kreterianya : 
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1. Laki-laki (suami) dari perempuan yang melakukan nikah siri. 

2. Tokoh masyarakat desa Kalisat : Modin dan Kepala Desa Kalisat 

3. Makelar nikah di Desa Kalisat 

Kreteria tersebut merupakan kreteria subjek maupun informan yang nantinya 

akan di mintai keterangan terkait penelitian yang akan diteliti. 

1.6.5 Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu metode dengan cara berdialog, 

dilakukan oleh pewawancara (peneliti) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara (informan).
10

 Metode ini dilakukan untuk menggali 

informasi secara langsung dari informan yang dituju sesuai dengan topik 

penelitian. Wawancara ini dilakukan secara mendalam (indepth 

interview) dan tatap muka dengan menggunakan ataupun tanpa 

menggunakan pedoman wawancara.  Wawancara ini dilakukan pada 

perempuan yang telah melakukan nikah siri dan juga tokoh masyarakat 

sekitar terkait perempuan yang menikah siri di desanya yang telah 

menjadi budaya. Terkait dengan data penunjang lainnya wawancara 

dilakukan pada pihak terkait seperti pegawai KUA (Kantor Urusan 

Agama) maupun pihak kecamatan maupun pejabat desa untuk 

memperoleh data jumlah pasangan yang menikah siri dan data-data 

terkait penelitian. Adapun juga melakukan wawancara kepada laki-laki 

(suaminya) untuk mencari data alasan mereka melakukan pernikahan siri 

dan bagaimana hubungan sosial dalam bermasyarakat. 
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Cipta, 1998), hlm 115. 



 

13 
 

2. Observasi 

Observasi yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang 

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek 

pengamatan.
11

 Metode ini, mengandalkan panca indra baik penglihatan, 

penciuman, pendengaran dan sebagainya. Teknik ini merupakan cara 

awal dalam mengetahui kondisi objek penelitian yang ada. Observasi 

dilakukan di desa Kalisat Kecamatan Rembang terkait objek penelitian. 

Dalam hal ini di harapkan peneliti mendapatkan data informasi mana saja 

pasangan yang melakukan pernikahan siri di Desa Kalisat Kecamatan 

Rembang Pasuruan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen 

yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-

lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat 

berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Hasil penelitian dari observasi 

atau wawancara, akan lebih kridibel atau dapat dipercaya kalau di 

dukung oleh sejarah pribadi kehidupan masa kecil, sekolah, di tempat 

kerja, di masyarakat, dan autobografi.
12

 Dengan metode ini peneliti akan 
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mengambil dokumentasi berupa data-data ataupun foto-foto yang 

berkaitan dengan objek penelitian. 

1.6.6 Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah proses menata, menstrukturkan dan memaknai 

data yang tidak beraturan. Hubermans dan Miles mengajukan model analisis 

data yang disebutnya sebagai model interaktif.  Proses analisis interaktif ini 

merupakan proses siklus dan interaktif. Artinya, peneliti harus siap bergerak 

di antara empat sumbu kumparan itu, yaitu proses pengumpulan data, 

penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Dengan begitu analisis ini merupakan sebuah proses yang berulang dan 

berlanjut secara terus menerus dan saling menyusul. Kegiatan keempatnya 

berlangsung selama dan setelah proses pengambilan data berlangsung. 

Kegiatan baru berhenti saat penulisan akhir penelitian telah siap dikerjakan.
13

 

1. Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data yakni peneliti mengumpulkan data terkait 

dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Dengan data yang 

berupa kata-kata, fenomena, foto, sikap dan perilaku keseharian yang 

diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan beberapa metode 

seperti wawancara, observasi dan dokumentasi yang tentunya 

menggunakan alat bantu seperti kamera, alat tulis dan sebagainya. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 
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kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data 

berlangsung secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian 

berlangsung.
14

 Dalam tahapan ini peneliti melakukan pencarian data 

sekaligus menganalisis data mana yang perlu di olah dan mana yang 

tidak diperlukan untuk dibuang. Data-data yang ada merupakan data 

yang masih kasar yang perlu dipilih kemudian di beri kode, melakukan 

penajaman, menggolongkan dan membuang data yang tidak diperlukan. 

3. Penyajian Data 

Data-data yang telah terorganisir atau yang telah di golongkan dapat 

memberikan deskripsi sehingga dapat melaukan penarikan kesimpulan. 

Penyajian data ini harus sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

dirumuskan sebelumnya untuk mencapai tujuan penelitian dan di sajikan 

secara sistematis. 

4. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi ini peneliti melakukan 

penafsiran atas data-data yang telah diperoleh sehingga penafsiran atau 

kesimpulan yang ada memiliki makna yang sesuai dengan judul 

penelitian. 

1.6.7 Uji Keabsahan Data 

Tahapan ini peneliti menggunakan triangulasi, triangulasi diartikan 

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada dengan tujuan mengecek 
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kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai 

sumber data. 


