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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Dan Rancangan Penelitian 

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian 

naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural 

setting), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode 

ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut 

sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih 

bersifat kualitatif. 

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human 

instrument yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrument, maka 

peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu 

bertanya, menganalisis, memotret, dan memkonstruksi situasi sosial yang 

diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Untuk mendapatkan pemahaman 

yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka teknik 

pengumpulan data bersifat trianggulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik 

pengumpulan data secara gabungan/simultan. Analisis data yang dilakukan 

bersifat induktif berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan di lapangan dan 

kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.  

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, 

suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data 

yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena 

itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih 

menekankan pada makna (Sugiyono, 2012:14).  
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Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  sebagai pedoman 

dan pembahasan yang berkaitan dengan analisis sosiologis lunturnya budaya 

gotong royong masyarakat pameksan madura di era globalisasi (dusun 

paninggin desa jarin, kecamatan pademawu). Selain dari pada itu, penggunaan 

pendekatan kualitatif dalam penelitian ini memiliki beberapa pertimbangan. 

Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan 

dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung 

hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Analisis yang digunakan 

dalam penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif-analisis yang berarti 

interprestasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistematik atau menyeluruh 

dan sistematis.  

Pendekatan dan penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mencari data 

mengenai analisis sosiologi lunturnya budaya gotong royong masyarakat 

pameksan madura di era globalisasi (desa Jarin, kecamatan Pademawu). 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi  penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Dusun Paninggin 

Desa Jarin Kec Pademawu Kab Pamekasan Madura.  

Pemilihan lokasi penelitian di Dusun Paninggin Desa Jarin Kec 

Pademawu Kab Pamekasan Madura karena berdasarkan pengalaman dan 

pemberitaan dari desa-desa sekitarnya kalau Dusun Paninggin Desa Jarin ini 

dulunya merupakan dusun yang sangat kompak, agamis, dan terkenal dengan 

budaya gotong royongnya, ini berbanding terbalik dengan kenyataan sekarang 

setelah peniliti melakukan studi pendahuluan, maka dengan ini peneliti dapat 

maksimal dalam memperoleh data yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 
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Sasaran penelitian ini adalah masyarakat dusun paninggin. Proses penelitian 

dilakukan 3 minggu mulai dari tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

3.3 Instrumen Penelitian 

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka instrumen yang 

dipakai untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai key 

instrument atau alat peneliti yang utama, yang berarti bahwa peneliti harus 

dapat mengungkapkan makna, berinteraksi terhadap nilai-nilai lokal dimana 

hal ini tidak bisa dilakukan dengan kuisioner, angket atau yang lainnya. Oleh 

karena itu kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan sesuai 

dengan prinsip-prinsip penelitian kualitatif yaitu peneliti harus menciptakan 

hubungan yang baik dengan subjek penelitian. 

Berkenaan dengan hal ini peneliti melakukan perencanaan yang 

meliputi: Pedoman wawancara, pedoman Observasi, pedoman Dokumen. 

Setelah perencanaan langkah selanjutnya adalah pelaksanaan, pengumpulan 

data, penganalisis, penafsir data, dan meliputi jenis instrumen, menyusun kisi-

kisi instrumen, berdasarkan kisi-kisi tersebut peneliti menyusun item dan 

jumlah pertanyaan yang akan dijawab informan. Pelaksanaannya meliputi 

pengamatan atau observasi langsung dengan mengamati informan secara 

langsung di lapangan. 

3.4 Data dan Sumber Data Penelitian 

Data adalah bahan keterangan tentang sumber objek penelitian. Sumber 

data adalah merupakan salah satu yang paling penting dalam penelitian, 

kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang 

didapat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis 
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harus memahami sumber data yang diperoleh dari para informan (Bongin, 

2001:129). 

Sumber data yang diperoleh secara langsung yaitu dengan melakukan 

wawancara langsung kepada subjek penelitian sebagai dasar pembahasan. 

Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman 

video, audio, atau tape recorder (Moleong, 2002: 12). Menurut Arikunto 

(1997: 107) Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh dalam 

penelitian kualitatif adalah  kata-kata lisan, tulisan, tindakan seperti dokumen 

dan lain-lain. yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah person 

(orang). Person yaitu sumber data yang biasa memberikan data berupa jawaban 

lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket (Arikunto 2002: 

107). Sumber data diperoleh dari Masyarakat Dusun Paninggn Desa Jarin, 

khususnya tokoh dusun setempat. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam 

penelitian  ini, terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu data primer yang diperoleh 

secara langsung melalui lisan (wawancara) dan data sekunder diperoleh 

melalui data yang sudah ada misalnya sudah diarsipkan/dokumentatif 

(Moleong, 2006:157). 

Di dalam penelitian ini ada dua jenis data yang diperlukan yakni: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan  informan di lapangan. Informan adalah Kepala Desa, 

Pamong Dusun, Sesepuh Desa, tokoh agama dan masyarakat dusun paninggin 

sebagai penunjang dalam memperoleh data informasi berkaitan dengan judul 

penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti ingin mendapatkan informasi terkait 



39 
 

dengan Analsis sosiologis kewarganegaraan budaya gotong royong masyarakat 

madura di era globalsasi (dusun paninggin desa jarin kec pademawu 

pamekasan) tersebut karena dusun tersebut dianggap dapat memberikan 

sumbangsih yang baik terhadap penelitian ini berkenaan dengan pendapatnya 

tentang judul penelitian ini. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah penelitian yang menggunakan data-data yang 

telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-

data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber  data  sekunder  

diperoleh  dari  dokumen  atau  arsip, antara lain berupa dokumen-dokumen 

dan arsip yang ada kaitannya dengan langkah yang dilakukan berkenaan 

dengan Analisis sosiologis kewarganegaraan budaya gotong royong 

masyarakat madura di era globalsasi (dusun paninggin desa jarin kecamatan 

pademawu pamekasan). 

Data sekunder bermanfaat sekali untuk memperjelas masalah dan 

menjadi lebih operasional dalam penelitian, karena didasarkan pada data 

sekunder yang tersedia. Sumber tersebut baik berupa catatan maupun yang 

bersumber dari media cetak dan elektronik yang relevan dengan penelitian ini. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan  dengan: 

a. Teknik Observasi 

 Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat 

lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan 

kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, 
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pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab 

masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, 

kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi. Observasi dilakukan untuk 

memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. 

 Metode observasi digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil  

wawancara yang diberikan oleh informan, yang mungkin belum menyeluruh 

atau belum mampu menggambarkan segala macam situasi atau bahkan 

melenceng terkait Analisis sosiologis kewarganegaraan budaya gotong royong 

masyarakat madura di era globalsasi (dusun paninggin desa jarin kecamatan 

pademawu pamekasan). Dengan kata lain, metode ini digunakan dalam 

penelitian berkenaan dengan Analsis sosiologis kewarganegaraan budaya 

gotong royong masyarakat madura di era globalsasi (dusun paninggin desa 

jarin kecamatan pademawu pamekasan) bertujuan untuk mendapatkan data 

yang valid kemudian dianalisis dan digambarkan. Seperti yang dinyatakan oleh 

Tan dan Alfian (1980:173) dalam Zuriah (2009:173) bahwa, cara penelitian 

yang mengandalkan metode observasi amat penting, terutama jika penelitian 

tersebut dilakukan terhadap masyarakat yang masih belum terbiasa untuk 

mengutarakan perasaan, gagasan, maupun pengetahuannya. 

Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

observasi langsung yang peneliti lakukan pada tanggal 10 Mei 2016 untuk 

mencari dan mendapatkan data berkenaan dengan analisis sosiologis 

kewarganegaraan budaya gotong royong masyarakat pamekasan sehingga 

diharapkan dapat mendukung adanya suatu kajian yang diteliti. Dalam hal ini 



41 
 

aktifitas objek penelitian yaitu dilakukan langsung turun ke lapangan guna 

mengetahui hasil Analisis sosiologis kewarganegaraan budaya gotong royong 

masyarakat madura di era globalsasi (dusun paninggin desa jarin kecamatan 

pademawu pamekasan). 

Observasi merupakan suatu cara untuk mengetahui lebih detail tentang 

objek penelitian dimana peneliti memantau aktifitas atau tempat yang akan di 

teliti. Observasi yang dilakukan tidak memakan waktu yang cukup lama karena 

peneliti sudah mempunyai modal pengetahuan yaitu tempat penelitian itu 

sendiri. 

b. Teknik Wawancara 

Wawancara ialah usaha yang dilakukan antara dua orang atau lebih 

untuk mencari dan mendapatkan informasi dari yang bersangkutan. Ataupun 

alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

secara lisan untuk dijawab secara tertulis maupun lisan pula. Dimana 

pertanyaan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan responden atau orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan wawancara terhadap, kepala desa, pamong, sesepuh desa termasuk 

tokoh agama dan masyarakat dusun. Karena semua informan tersebut dapat 

memberikan sumbangsih yang baik terhadap penelitian ini berkenaan dengan 

pendapatnya tentang judul dan berbagai informasi yang peneliti perlukan 

dalam penelitian ini. 
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c. Dokumentasi 

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh 

lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil 

rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen 

seperti ini bisa dipakai untuk menggali infromasi yang terjadi dimasa silam. 

Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen 

tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Menurut Zuriah 

(2009:191), Dokumentasi didefinisikan sebagai cara mengumpulkan data 

melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, 

pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. 

 Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data berkenaan 

dengan penelitian tentang dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

Analisis sosiologis kewarganegaraan budaya gotong royong masyarakat 

madura di era globalsasi (Dusun Paninggin Desa Jarin Kecamatan Pademawu 

pamekasan) antara lain diperoleh dari wawancara dan observasi yang 

kemudian didokumentasikan dalam bentuk tulisan dan beberapa dokumen foto-

foto yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data,setelah data dikumpulkan, maka dibuatlah suatu analisa 

data. Analisa data bertujuan untuk memperoleh  jawaban atas permasalahan-

permasalahan yang diketengahkan. Kemudian setelah data-data sudah 

terkumpul dari berbagai sumber dan dengan menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah mereduksi data, dilakukan 
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dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan membuat usaha 

rangkuman inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga 

tetap berada didalamnya. 

Teknik analisa data dalam penulisan ini dilakukan secara deskriptif 

analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara 

memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan, kemudian 

dianalisis dan diinterprestasikan dengan memberikan kesimpulan. Analisis 

data menurut Arifin dalam Zuriah (2009:217) dalam penelitian merupakan 

suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan 

dari peneliti. Tujuan utama analisis data ialah mengorganisasikan data. 

analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan 

pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman 

terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada 

orang lain. 

Dalam hal ini peneliti melakukan pencatatan pada saat wawancara, 

mengumpulkan data-data dari dokumen yang relevan dengan penelitian 

berupa foto-foto wawancara dengan warga yang bersangkutan, hingga 

kegiatan selanjutnya yaitu menyusun hasil-hasil wawancara kemudian diketik 

dan dikembangkan untuk dianalisis sehingga menghasilkan sebuah 

kesimpulan. Sedangkan observasi dilakukan pada saat peneliti melakukan 

wawancara, peneliti terlibat langsung dilokasi kemudian mengamati kejadian-

kejadian di lapangan. 
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Metode analisis menurut Miles & Huberman dalam Sugiyono 

(2012:337) data terdiri dari model analisis mengalir, yaitu tiga komponen 

analisis (reduksi data, display atau penyajian data, penarikan kesimpulan lalu 

diverifikasi) dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data dan 

mengalir bersama. Sedangkan model analisis interaksi, yaitu komponen 

reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan 

data. Setelah data terkumpul, maka ketiga komponen analisis (reduksi data, 

sajian data, penarikan kesimpulan) berinteraksi (Sugiyono, 2012:337). 

Penelitian ini menggunakan metode yang kedua, yaitu menggunakan 

model analisis interaksi untuk menganalisis data hasil penelitiannya. Data 

yang diperoleh dari lapangan berupa data kualitatif dan data tersebut diolah 

dengan model interaksi. Adapun langkah-langkah dalam model interaksi 

adalah sebagai berikut. 

a. Pengumpulan data  

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi di Dusun Paninggin, data hasil wawancara yang 

dilakukan yaitu dengan Kepala desa, sesepuh desa, tokoh agama dan 

masyarakat dusun, berupa hasil rekaman diperoleh peneliti serta 

dokumentasi kegiatan. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari 

berbagai kegiatan penelitian berbagai bentuk foto maupun arsip-arsip yang 

ada di tempat penelitian. 

b. Reduksi data 

Proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan 
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tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa sehingga 

dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data dilakukan pada saat peneliti 

mengolah dan memilah pada saat peneliti menganalisis data. Peneliti 

memilah dan memilih data mentah yang tepat untuk proses selanjutnya 

dalam menganalis 

c. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian ini adalah sekumpulan informasi 

yang telah diperoleh dari berbagai sumber dan telah disusun secara 

sistematis, sehingga dapat memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya. 

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data 

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus 

selama berada di lapangan kemudian kesimpulan dilakukan pada saat 

mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian. 

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti 

berdasarkan analisis data penelitian. Kesimpulan adalah suatu tinjauan 

ulang pada cacatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau 

sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenaranya, 

kekokohannya, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Tahapan  

tersebut dilakukan secara interaktif  dengan  proses  pengumpulan  data  

sebagai  suatu  proses  siklus, sebagaimana alur proses dalam gambar 

berikut ini: 
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Gambar 3.6: Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif 

(Milles dan Huberman dalam Sugiyono, 2012:338) 

 

 Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di 

lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut 

tahap pengumpulan data. Karena data yang terkumpul banyak, maka perlu 

diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan sajian data 

atau penyajian data. Apabila ketiganya selesai dilakukan, maka ditarik 

suatu kesimpulan atau verifikasi data. 

3.7 Keabsahan Data 

Setiap penelitian memerlukan standar untuk melihat derajat 

kepercayaan atau kebenaran hasil penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif 

standar tersebut dinamakan keabsahan data. Dalam (Zuriah, 2009: 110) 

mengenai metodologi penelitian menyebutkan bahwa pemeriksaan keabsahan 

data dalam penelitian kualitatif atau penelitian naturalistik meliputi berikut ini: 

1) Kredibilitas (Credibility), yaitu kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran 

dari data dan informasi yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh 

semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai informan untuk 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Verifikasi Data Reduksi Data 
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hasil penelitian yang memenuhi kredibilitas, terdapat 7 (tujuh) teknik yang 

dapat dilakukan, yaitu: 

a. Perpanjangan kehadiran peneliti atau pengamat (prolonged 

engagement) 

Perpanjang kehadiran berarti peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang 

pernah ditemui maupun sumber yang baru. Hal ini dilakukan untuk 

menguji kredibilitas data penelitian, apakah data yang peneliti 

peroleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak. Bila 

setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar, maka waktu 

perpanjangan kehadiran peneliti dapat diakhiri. 

b. Pengamatan terus-menerus (persistent observation) 

Peneliti melakukan pengamatan lebih cermat. Dengan cara 

tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat 

direkam secara pasti dan sistematis. Peneliti meningkatkan 

ketekunan dengan membaca berbagai referensi buku maupun hasil 

penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang telah diteliti. 

Dengan membaca maka wawasan peneliti akan semakin luas dan 

tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang 

ditemukan itu benar, dipercaya atau tidak. 

c. Triangulasi (triangulation) 

Triangulasi dalam menguji keabsahan data ada tiga jenis, 

antara lain adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan 

triangulasi waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 
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triangulasi teknik, yaitu data yang diperoleh peneliti melalui 

wawancara, setelah itu dicek dengan observasi dan dokumentasi. 

Apabila dengan dua teknik pengujian kredibilitas data tersebut, 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti perlu 

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.   

d. Diskusi teman sejawat (peer debriefing) 

Peneliti mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang 

diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan 

sejawat. 

e. Analisis kasus negatif (negative case analysis) 

Peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan 

dengan data yang telah ditemukan. Apabila tidak ada lagi data yang 

ditemukan sudah dapat dipercaya.  

f. Pengecekan atas kecukupan referensi (referencial adequacy 

checks) 

Bahan referensi adalah sebagai pendukung untuk 

membuktikan data yang telah peneliti temukan. Data hasil 

wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. 

Data tentang interaksi manusia perlu didukung oleh foto-foto. Hal 

tersebut sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang 

telah ditemukan oleh peneliti. 
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g. Pengecekan anggota (member checking) 

Menurut Sugiyono (2012: 375) member check adalah proses 

pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data atau 

informan. Dalam hal ini peneliti datang keinforman untuk 

menyampaikan temuan kepada informan tersebut. Hal tersebut 

dilakukan karena dimungkinkan ada data yang disepakati, 

ditambah, dikurangi atau ditolak oleh pemberi data atau informan. 

2) Transferabilitas (transferability), yaitu kriteria untuk memenui bahwa hasil 

penelitian yang dilakukan dalam konteks tertentu dapat diaplikasikan atau 

ditransfer pada konteks atau setting lain yang memiliki tipologi yang sama. 

3) Dependabilitas (dependability), yaitu kriteria yang digunakan untuk 

menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan 

mengecek apakah si peneliti sudah cukup hati-hati, apakah membuat 

kesalahan dalam mengonseptualisasikan rencana penelitiannya, 

pengumpulan data dan penginterpretasiannya. Teknik terbaik yang 

digunakan untuk langkah ini adalah dengan dependability audit dengan 

meminta independen auditor untuk mereview aktivitas peneliti. 

4) Konfirmabilitas (confirmability) adalah kriteria untuk menilai bermutu 

atau tidaknya hasil penelitian yang dilakukan di Dusun Pannggin Desa 

Jarin kecamatan Pademawu kabupaten pamekasan. Jika dependabilitas 

digunakan untuk menilai digunakan untuk menilai kualitas dari proses 

yang ditempuh oleh peneliti maka konfimabilitas digunakan untuk menilai 

kualitas hasil penelitian sendiri, dengan tekanan pertanyaan “apakah data 
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dan infomasi serta interpretasi dan lainnya didukung oleh materi yang ada 

dalam “audit trail”. 

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi (cek-

ricek) sumber data yaitu data yang didapat dari informan, baik dari hasil 

wawancara maupun observasi dibandingkan dengan sumber lain diluar data 

tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

yang didapat. Hal ini dilakukan guna mengetahui keberadaan informasi yang 

diberikan berkaitan dengan permasalahan penelitian (Arifin, 2011:165). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7: Uji Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif 

Sugiyono, (2012:367) 

3.8 Tahap-Tahap Penelitian 

Berdasarkan kajian kepustakaan yang ada menurut Bogdan dalam 

Moleong (2004:85) tahap-tahap penelitian kualitatif terdiri dari: 

1. Tahap pra lapangan, terdiri dari menyusun rancangan penelitian, memilih 

lokasi penelitian, mengurus ijin penelitian, menjajaki dan menilai keadaan 

di lapangan, pemilihan informan, dan penyiapan perlengkapan penelitian. 
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Uji Tranferability 
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2. Tahap pekerjaan lapangan, yaitu memahami latar penelitian dan persiapan 

diri, memasuki lapangan serta melakukan pengumpulan data. 

3. Tahap analisa dan pengumpulan laporan, terdiri dari konsep analisa data, 

menemukan tema dan menganalisa data yang diperoleh. Sebagai konsep 

yang berfungsi memberikan informasi maka tahap-tahap penelitian tersebut 

dapat dipergunakan dengan berbagai modifikasi sehingga menjadi beberapa 

tahap, yaitu: 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini diawali dengan penyusunan rancangan penelitian 

berupa instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara, kemudian 

melakukan konsultasi dengan pembimbing untuk mendapatkan 

persetujuan apakah diperbolehkan melakukan penelitian atau tidak, hal 

ini tergantung dari kesiapan penelitian seperti kesiapan instrumen 

penelitiaan tersebut, kemudian peneliti mengajukan surat pengantar ijin 

penelitian ke jurusan Civics Hukum untuk dibuatkan sebagai surat 

pengantar ijin penelitian yang diajukan ke TU FKIP untuk mendapatkan 

surat ijin penelitian di TU FKIPUMM, selanjutnya melakukan observasi 

sebelum kegiatan penelitian dimulai, mendatangi lokasi penelitian, 

meminta ijin atau memberikan surat ijin penelitian kepada Kepala Desa 

Jarin dan Pamong Paninggin. Adapun peralatan yang dipersiapkan 

meliputi alat tulis, alat rekam, daftar pertanyaan wawancara dan lain-lain 

yang dianggap perlu. 
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b. Tahap Pelaksanaan 

Setelah melakukan penjajakan dilapangan dan kesiapan 

pelaksanaan seperti surat ijin dan instrumen penelitian maka peneliti 

memulai kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dimulai dengan 

menemui informan untuk diminta keterangan sebagai subjek penelitian. 

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan informasi atau data yang 

diperoleh dengan menggunakan beberapa metode seperti observasi, 

wawancara serta dokumentasi. Selama pengumpulan data berlangsung, 

peneliti sudah dapat melakukan analisis data. Analisis data dilakukan 

untuk mengkaji fokus penelitian, menyusun temuan-temuan, 

mengembangkan pertanyaan-pertanyaan, serta menentukan sasaran 

pengumpulan data berikutnya.  

c. Tahap Penyusunan Laporan 

Penulisan laporan penelitian merupakan tahap akhir dari 

serangkaian langkah-langkah penelitian kualitatif. Pada tahap ini peneliti 

melakukan pengecekan kembali laporan hasil penelitian di Dusun 

Paninggin Desa Jarin kecamatan pademawau kabupaten pamekasan, 

mengecek kembali dari data-data yang terkumpul dengan pihak-pihak 

yang terkait, selanjutkan peneliti melakukan penyusunan laporan 

penelitian.  

 

 

 

 


