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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang: (1) Jenis dan Pendekatan Penelitian, (2) Lokasi 

Penelitian, (3) Instrumen Penelitian, (4) Data dan Sumber Data, (5) Teknik 

Pengumpulan Data, (6) Teknik Analisis Data, (7) Teknik Keabsahan Data. 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Arikunto (dalam Imam Gunawan, 2014:116) mengemukakan bahwa metode 

studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, penelitian yang 

dilakukan secara intensif, terperinci,dan mendalam terhadap suatu organisme 

(individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit. 

Pada intinya menurut Salim (dalam Imam Gunawan, 2014:116) pada intinya studi 

kasus berusaha untuk menyoroti suatu keputusan itu diambil, bagaimana 

diterapkan dan apakah hasilnya. 

Pendekatan kualitatif berasumsi bahwa manusia adalah makhluk yang aktif, 

yang mempunyai kebebasan kemauan, yang peilakunya hanya dapat dipahami 

dalam konteks buayanya, dan yang perilakunya tidak didasarkan pada hukum 

sebab akibat. Oleh sebab itu logis kalau penelitian yang menggunakan pendekatan 

kualitatif bertujuan untuk memahami objeknya, tidak untuk menemukan hukum-

hukum, tidak untuk membuat generalisasi, melainkan membuat ekstrapolasi 

(Brannen dalam Asmadi Alsa 2003 : 29). 

Gunawan (2014:80) menyebutkan “penelitian kualitatif merupakan sebuah 

metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan  dalam 
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kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, 

perempuan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan 

untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama”.  

Sugiyono (2014:9) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif  lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Deskriptif dengan cara Studi Kasus (case study).  Alasan peneliti melakukan 

penelitian dengan metode deskriptif dengan cara Studi Kasus (case study) adalah 

karena sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian yang ingin diperoleh bukan 

menguji hipotesis tetapi berusaha mendapat gambaran nyata tentang “Penerapan 

Norma-Norma Pancasila Pada Kehidupan Sehari-hari Mahasiswa PPKn 

Universitas Muhammadiyah Malang ”. 

Jenis penelitin yang digunakan adalah penelitian kualitatif karena akan 

menghasilkan data yang dikumpulkan berupa tulisan, kata-kata, gambar, dan 

bukan angka-angka. Jadi selama proses penelitian ini, peneliti akan lebih lebih 

banyak berhubungan atau mengadakan kontak dengan subyek penelitian di 

Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang, 

tepatnya di Jalan Raya Tlogomas No.246 Telp.(0341) 646318 Psw. 123 Malang. 

Kenapa lokasi ini dipilih dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana 

penerapan mahasiswa PPKn Universitas Muhammadiyah Malang dalam 

menerapakan norma-norma Pancasila pada kehidupan sehari-hari di lingkungan 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

Peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan masalah yang akan 

diteliti, maka waktu penelitian akan dilaksanakan selama satu bulan atau sejak 

disetujuinya proposal penelitian sampai dengan terselesaikanya penelitian dan 

penyusunan laporan akhir penelitian. 

C. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 

mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang 

terkumpul. Instrumen dalam penelitian ini meliputi instrumen utama dan 

pendukung sebagai berikut. 

1. Instrumen Utama 

        Peneliti sebagai key instrument atau alat penelitian yang utama, yang 

berarti bahwa peneliti berperan aktif dalam membuat rencana penelitian, 

proses dan pelaksana penelitian serta menjadi faktor penentu dari keseluruhan 

proses dari hasil penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah 

Malang. 
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2. Instrumen Pendukung 

       Wawancara dilakukan untuk memperoleh data, maka didalam 

melakukan pekerjaan wawancara, pewawancara menggunakan alat bantu. Alat 

bantu tersebut berupa sejumlah pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai 

catatan, perekam suara, camera untuk mendokumentasi gambar, serta alat tulis 

untuk menuliskan jawaban yang telah diperoleh. Dalam menggunakan metode 

wawancara instrumenya adalah pedoman wawancara. 

Peneliti adalah instrumen penelitian, sehingga ia dapat melakukan 

penyesuaian sejalan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. Tidak 

seperti yang biasa dilakukan oleh peneliti kuantitatif dimana instrumen 

penelitiannya telah disiapkan sebelumnya, sehingga tidak mungkin untuk 

melakukan perubahan (Asmadi Alsa, 2003:39). 

Menurut Suharsini Arikunto, (dalam Nurul Zuriah 2006:168), Instrumen 

penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas 

Instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Ungkapan “Garbage 

tool garbage result” merupakan hubungan antara instrumen dengan data. Oleh 

karena itulah, menyusun instrumen bagi kegiatan penelitian merupakan langkah 

penting yang harus dipahami betul oleh peneliti. 

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 norma-norma lokal dimana hal ini 
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tidak bisa dilakukan dengan kuesioner, 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, pelaksana, 

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. 

Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan 

atas temuannya. 

D. Data dan Sumber Data Penelitian 

Lofland (dalam Moleong, 2000:112) menyebutkan “sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Sumber data adalah Mahasiswa PPKn Universitas Muhammadiyah Malang  

dan beberapa dokumen yang relevan. 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/dokumentastif (Moleong, 2006:157). 
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Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, terditi dari 2 

sumber yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

atau pertama (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subyek 

(orang) secara individual atau kelompok. Data primer diperoleh secara langsung 

melalui wawancara dengan informan lapangan. Informan tersebut adalah 

mahasiswa PPKn Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Data Sekunder 

Moleong (2006:157) menyebutkan “data sekunder adalah sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. 

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

dokumentasi yang mempunyai kaitan dengan penelitian”. 

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 Penerapan norma-norma Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 

Mahasiswa PPKn Universitas Muhammadiyah. 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 maka data sekunder dalam penelitian ini adalah bapak Drs. 
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Rohmad Widodo, M.Si., beliau selaku ketua prodi jurusan PPKn serta teman-

teman jurusan PPKn angkatan 2013-2015. 

E.    Teknik Pengumpulan Data 

Asmadi Alsa (2003:40) dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan 

adalah berbentuk kata-kata atau gambar, bukan angka seperti dalam penelitian 

kuantitatif. Data tersebut meliputi transkip interviu, catatan lapangan, fotografi, 

videotapes, dokomen personal, memo, dan catatan resmi lain. Dalam 

mengumpulkan data deskriptif, peneliti kualitatif mendekati obyek penelitiannya 

dengan cara yang “njelimet” dan detil. 

Sugiyono (2014:224) 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.  

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang dilakukan untuk 

memperoleh data mengenai “Penerapan Norma-norma Pancasila Dalam 

Kehidupan Sehari-hari Mahasiswa PPKn Universitas Muhammdiyah Malang 

Angakatan 2013” meliputi: 

1.    Observasi (Pengamatan) 

Menurut Husaini dan Purnomo (2011:52), Observasi ialah pengamatan dan 

pencetakan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi 

salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, 

direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan 

(reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya). Sedangkan menurut Sugiyono, 
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(2014:145) observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner. Kalau wawancara dan koesioner selalu berkomunikasi dengan orang 

yaitu dengan  mahasiswa PPKn angkatan 2013-2015.  

Menurut Hadi (dalam Sugiyono, 2014:) mengemukakan bahwa, observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalaha proses-

proses pengamatan dan ingatan. 

Observasi di lakukan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang, 

agar mempermudah peneliti dalam melanjutkan langkah selanjutnya, obsevasi 

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. 

 

2.    Wawancara 

Menurut Gunawan (2014) wawancara merupakan suatu suatu kegiatan tanya 

jawab dengan tatap muka (face to face) antar pewawancara (interviewer) dan yang 

diwawancarai (interviewee) tentang masalah yang diteliti, di mana pewawancara 

bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir yang diwawancarai yang 

relevan dengan masalah yang diteliti. Karena wawancara itu dirancang oleh 

pewawancara maka hasilnya pun dipengaruhi oleh karakteristik pribadi 

pewawancara. 
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3.    Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi 

penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya 

monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.     

( Imam Gunawan, 2014:178) 

Menurut Zuriah (2009:191), Dokumentasi didefinisikan sebagai cara 

mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku 

tentang teori, pendapat, dalil atau hokum, dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah-masalah dalam penelitian. Data yang diperoleh melalui kajian 

dokumentasi ini dapat dipandang sebagai narasumber yang dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data berkenaan 

dengan penelitian tentang dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

penerapan norma-norma pancasila dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa PPKn 

Universitas Muhammadiyah Malang, antara lain diperoleh dari wawancara dan 

observasi yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk tulisan dan beberapa 

dokumen foto-foto yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dokumentasi 

diperoleh dari mahasiswa PPKn di lingkungan Universitas Muhammadiya 

Malang. 

Peneliti dalam hal ini akan mengidentifikasi dokumen-dokumen yang akan 

diperoleh pada saat penelitian berlangsung, baik berupa foto, video, arsip-arsip, 

rekaman wawancara dengan informan yang bersangkutan dan data-data lain yang 
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berhubungan dengan masalah penelitian. Dengan metode dokumentasi ini 

diharapkan peneliti mendapatkan hasil mengenai tujuan dan yang lainnya.   

F.    Teknik Analisis Data 

Analisis data, menurut Patton, (dalam Moleong, 2000:103), adalah proses 

mengatur urutan data, megorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar. Dari rumusan tersebut, Moleong (2000:103) menarik garis 

bawah analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang 

terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, 

gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. 

Menurut Nurul Zuriah (2006:198), analisis data dalam penelitian merupakan 

suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dari 

peneliti. 

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 di 

interprestasikan dengan memberikan kesimpulan. 

Milles dan Hubarman (dalam Sugiyono, 2013:210) mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 

dalam analisis data, yaitu (a) Reduksi data (datareduction); (b) Paparan data (data 

display); (c) dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclution 

drawing/verifying). Langkah – langkah analisis ditunjukkan pada gambar 1 

berikut : 
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Periode pengumpulan 

Reduksi data 

    Antisipasi Selama  Setelah 

Display data 

Selama  Setelah 

Kesimpulan / Verifikasi 

Selama  Setelah 

Gambar 1. Komponen dalam analisis data (flow model)  (Miles dan Huberman  dalam 

Sugiyono, 2014 : 246)  

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan 

pengolahan data dan menganalisis data dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya

sesuai dengan hasil observasi di lapangan, data hasil wawancara yang dilakukan 

yaitu dengan mahasiswa PPKn Universitas Muhammadiyah Malang, serta warga 

disekitar tempat tinggal mahasiswa PPKn universitas Muhammadiyah Malang . 

ANALISIS 
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Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari berbagai kegiatan penelitian 

berbagai bentuk foto maupun arsip-arsip yang ada di tempat penelitian. 

2.    Reduksi  Data (Data Reduction) 

Reduksi yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan 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 selanjutkan dalam menganalis. 

3.    Menyajikan Data (Data Display) 

Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya yang dilakukan oleh 

peneliti adalah menyajikan data. Menyajikan data (data display) adalah 

sekumpulan informasi tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian 

secara menyeluruh. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

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

sejenisnya. 

G.    Teknik Keabsahan Data 

Menurut Moleong (2000:173), Untuk menetapkan keabsahan (trust 

worthiness) data diperlukan teknin pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan 

didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, 
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yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (dependanility), dan kepastian (confirmability).  

Sedangkan menurut Sugiyono (2014:267), uji keabsahan data dalam 

penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam 

penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah, valid, 

reliabel dan objektif. Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang 

terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. 

Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data 

yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek 

penelitian. 

Jadi uji kebsahan data kualitatif meliputi berikut : 

a.    Uji Kredibilitas 

Bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan 

terhadap data hasil penelitian kualitatif oleh peneliti antara lain dilakukan dengan 

cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi 

dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan membercheck. 

1) Perpanjangan data 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui 

maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan 

peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk raport, semakin akrab (tidak 

ada jarak lagi), semakin terbuka, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga 

tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Dalam perpanjangan pengamatan 
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untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, difokuskan pada pengujian terhadap 

data yang telah diperoleh, untuk mengantisipasi data benar atau tidak, dan data 

berubah atau tidak. 

2) Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan. Meningkatkan ketekunan oleh peneliti dilakukan dengan 

cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-

dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan kata lain, jika 

perpanjangan pengamatan menyediakan lingkup, maka meningkatkan ketekunan 

menyediakan kedalaman. 

3) Analisis Kasus Negatif 

Teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh 

dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah 

dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding. Dalam teknik analisis 

negatif mampu meningkatkan argumentasi penemuan bagi peneliti. 

  

4) Menggunakan Bahan Referensi 

Bahan referensi yang dimaksud disini adalah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.Oleh peneliti, data hasil 

wawancara didukung dengan adanya rekaman wawancara, data tentang interaksi 

manusia, atau gambaran suatu keadaan didukung oleh foto-foto, dan dilengkapi 

dengan dokumen autentik sehingga menjadi lebih dipercaya. Dalam laporan 
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penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-

foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dipercaya. 

5) Mengadakan Membercheck 

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data. Dalam hal ini peneliti meminta pendapat kepada subjek penelitian 

dan orang-orang yang masih berkaitan dengan subjek untuk menilai kebenaran 

data, tafsiran, serta kesimpulan penelitian. 

b.    Pengujian Transferability 

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. 

Validitas eksternal menunjukkan derajad ketepatan atau dapat diterapkannya hasil 

penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Oleh karena itu peneliti 

didalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, 

sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas 

atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya 

untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. 

Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian 

jelasnya, “semcam apa” suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (transferability), 

maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas. (Sanafiah faisal, dalam 

sugiyono 2014:277)   

c.    Pengujian Depenability 

Untuk pengujian depenability dilakukan dengan cara melakukan audit 

terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang 

independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti 
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dalam melakukan penelitian. Menurut Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 

2014:227) mengatakan bahwa jika peneliti tak mempunyai dan tak dapat 

menunjukkan “jejak aktivitas lapangannya”, maka depenabilitas penelitiannya 

patut diragukan. 

d.    Pengujian Konfirmability 

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji 

dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam 

penelitian jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. 

 


