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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif  ialah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena 

yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, presepsi, motivasi, 

tindakan, dan sebagainya secara keseluruhan dengan cara mendeskripsikan  dalam 

bentuk kata dan bahasa (Moleong, 2014: 6). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan 

peristiwa-peristiwa yang terjadi secara alami melalui pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti. 

Dilihat dari permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif 

deskriptif dilakukan karena peneliti akan membuat deskripsi narasi mengenai 

implementasi penguatan pendidikan karakter cinta lingkungan melalui Program 

Green School di SDN Sumbersari 2 Kota Malang. 

 

B. Kehadiran peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini ditujukan sebagai Human 

Instrument. Peneliti bertindak sebagai pelaksana penelitian, pengamat, dan 

pengumpul data di lapangan. Sebagai pelaksana, peneliti bertindak untuk 

mengetahui Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Cinta Lingkungan 

melalui Program Green School di SDN Sumbersari 2 Kota Malang, sedangkan 
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kehadiran peneliti sebagai pengamat dan pengumpul data bertindak untuk 

mengumpulkan dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan 

masalah yang dikaji dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan 

melakukan interaksi secara langsung oleh peneliti dengan sumber data yaitu 

kepala sekolah, Ketua tim program Green School, guru, dan siswa yang tergabung 

dalam Tim Garuda melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di Sekolah Dasar yang ikut serta dalam 

penyelenggaraan program Green School. Sekolah yang digunakan sebagai tempat 

penelitian ialah SDN Sumbersari 2 Kota Malang. SDN Sumbersari 2 Kota Malang 

terletak di Jl. Bendungan Sutami 1 No. 24, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota 

Malang. 

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada 31 Oktober 2018 sampai 

dengan 12 November 2018. Diharapkan semua data yang diperlukan dalam 

penelitian dapat diperoleh secara maksimal dalam waktu tersebut. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen dan sebagainya yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan (Lofland dan Lofland dalam 

Moleong, 2014: 157). Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini yaitu 

berupa hasil observasi, dokumentasi, dan hasil wawancara berupa transkripsi hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala sekolah, guru, ketua tim 
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Program Green School, dan siswa yang tergabung dalam Tim Garuda, dan Siswa 

kelas II dan Kelas IV bertindak sebagai responden. 

1) Kepala Sekolah SDN Sumbersari 2 Kota Malang 

Kepala sekolah membantu memberikan informasi terkait pelaksaanaan Program 

Green School di SDN Sumbersari 2 Kota Malang khususnya yang berkaitan 

dengan implementasi penguatan pendidikan karakter cinta lingkungan melalui 

Program Green School. Kepala sekolah juga diharapkan memberikan informasi 

terkait dengan faktor pendukung dan penghambat serta upaya dalam mengatasi 

hambatan yang yang ditemui dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

cinta lingkungan melalui Program Green School. 

2) Ketua tim Program Green School SDN Sumbersari 2 Kota Malang 

Ketua tim Program Green School memberikan informasi kepada peneliti terkait 

dengan proses pelaksanaan penguatan pendidikan karakter cinta lingkungan 

melalui program Green School di SDN Sumbersari 2 Kota malang, kendala dan 

upaya dalam mengatasi kendala yang ditemui. Adapun data yang ingin diperoleh 

dari Ketua tim Program Green School meliputi, (a) Perencanaan program green 

school meliputi landasan, kebijakan, bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, dan sasaran 

dalam program Green School di SDN Sumbersari 2 Kota Malang, (b) Pelaksanaan 

Program Green School yang meliputi bentuk pelaksanaan kegiatan, waktu 

pelaksanaan, metode yang digunakan, dan sarana dan prasarana, dan (c) Evaluasi 

program (d) bentuk penguatan pendidikan karakter cinta lingkungan yang muncul 

melalui Program Green School, (e) faktor pendukung dan penghambat yang 

ditemui dalam implementasi penguatan pendidikan karakter cinta lingkungan 

melalui Program Green School, dan (f) upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
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hambatan yang ditemui dalam implementasi penguatan pendidikan karakter cinta 

lingkungan melalui Program Green School. 

3) Guru Kelas SDN Sumbersari 2 Kota Malang 

Guru memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter cinta lingkungan melalui Program Green School di 

SDN Sumbersari 2 Kota Malang khususnya yang berkaitan dengan 

pengembangan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, faktor pendukung 

dan penghambat serta dan upaya dalam mengatasi hambatan  yang ditemui dalam 

impelentasi penguatan pendidikan katakter cinta lingkungan di dalam kelas. 

4) Siswa yang tergabung dalam Tim Garuda SDN Sumbersari 2 Kota Malang 

Siswa memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan Program Green 

School, perannya dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan melalui 

Program Green School, dan perasaan mereka setelah mengikuti Program Green 

School di sekolah. 

5) Siswa Kelas II dan Siswa Kelas IV 

Siswa memberikan informasi kepada peneliti sebagai responden untuk mengisi 

angket yang merupakan bagian dari dokumentasi dalam penelitian ini. Angket 

berisi mengenai pencapaian indikator perilaku yang harus diisi oleh siswa. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kegiatan 

obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, penelitian ini dibantu 

dengan adanya pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman dokumentasi, 
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dan alat bantu yang dibutuhkan untuk menunjang proses dokumentasi saat 

penelitian berlangsung. 

1. Pedoman Observasi 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi partisipasi pasif. 

Menurut Sugiono (2014: 227) observasi partisipasi pasif adalah jenis obervasi 

yang peneliti ikut hadir dalam kegiatan orang yang diamati namun tidak ikut 

terlibat dalam kegiatan tersebut. Peneliti melakukan pengamatan terhadap 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter cinta lingkungan melalui Program 

Green School yang ada di lingkungan sekolah. Pedoman observasi yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Pedoman Observasi 

 

No Aspek Sub Aspek Indikator 

1 Program Green 

School (PGS) 

a. Perencanaan 1) Landasan program Green School 

2) Bentuk Kegiatan program Green school 

3) Sasaran program Green School 

b. Pelaksanaan 1) Bentuk Pelaksanaan Kegiatan 

2) Waktu Pelaksanaan Green School 

3) Metode yang digunakan dalam 

implementasi nilai cinta lingkungan 

4) Sarana dan Prasarana berkaitan dengan 

program Green School 

2 Penguatan Pen-

didikan Karakter 

(PPK) Cinta 

Lingkungan 

a. Penerapan nilai 

cinta lingkung-

an 

1) Indikator sekolah, indikator kelas, dan 

indikator perilaku nilai karakter cinta 

lingkungan tercapai 

b. Perubahan 

perilaku 

1) Perilaku lebih mencintai lingkungan 

3 Faktor 

Pendukung dan 

Penghambat 

Implementasi 

PPK cinta 

lingkungan 

melalui PGS 

a. Faktor 

Pendukung 

1) Peran serta guru, staf karyawan sekolah, 

dan wali murid 

b. Faktor 

Penghambat 

1) Sarana dan prasarana kurang memadai 

2) Anggaran dana 

3) Kesadaran peserta didik terhadap 

lingkungan 
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2. Pedoman Wawancara 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara 

semiterstruktur. Wawancara jenis ini digunakan untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka dan narasumber dimintai pendapat serta ide-ide (Sugiono, 

2014: 233). Pada penelitian ini, wawancara digunakan untuk memperoleh data 

tentang pelaksanaan penguatan pendidikan karakter cinta lingkungan melalui 

program Green School. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, Ketua tim 

program Green School, guru dan siswa yang tergabung dalam Tim Garuda . 

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Pedoman Wawancara 

 

No Aspek Sub Aspek Indikator Sumber 

1 Implementasi 

Program 

Green School 

di SDN 

Sumbersari 2 

Kota Malang 

a. Rancangan 

program 

1) Landasan pelaksanaan 

Program Green School 
Kepala Sekolah, 

Ketua tim PGS, 

Guru, dan Tim 

Garuda 

2) Kebijakan dalam Program 

Green School 

 

Kepala Sekolah, 

Ketua tim PGS, 

dan Guru 

3) Bentuk kegiatan dalam PGS Kepala Sekolah, 

dan Ketua tim 

PGS 

4) Tujuan PGS Kepala Sekolah 

dan Penanggung-

jawab PGS 

5) Manfaat PGS Kepala Sekolah, 

Ketua tim PGS, 

dan Guru 

6) Sasaran PGS Kepala Sekolah, 

dan Ketua tim 

PGS 

b. Pelaksanaan 

program 

1) Bentuk pelaksanaan kegiatan 

program Green School 

(a) Kegiatan Terprogram 

(b) Kegiatan tidak terprogram 

Kepala Sekolah, 

Ketua tim PGS, 

Guru, dan Tim 

Garuda 
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Lanjutan Tabel 3.2 Kisi-kisi Pedoman Wawancara 

No Aspek Sub Aspek Indikator Sumber 

   2) Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kepala Sekolah, 

Ketua tim PGS 

   3)  Metode implementasi nilai 

cinta lingkungan 

Kepala Sekolah, 

Ketua tim PGS, 

dan Guru 

   4) Sarana dan Prasarana  

  c. Evaluasi 

program 

1) Hasil yang diperoleh setelah 

menerapkan PGS 
Kepala Sekolah 

dan Penanggung-

jawab PGS 

2 Bentuk nilai 

karakter cinta 

lingkungan 

yang muncul 

melalui PGS 

di SDN 

Sumbersari 2 

Kota Malang 

a. Tercapainya 

indikator  

nilai cinta 

lingkungan 

1) Indikator sekolah, indkator 

kelas, dan indikator perilaku 

nilai karakter cinta lingkungan 

tercapai 

Kepala Sekolah, 

dan Ketua tim 

PGS 

b. Perubahan 

perilaku yang 

lebih 

mencintai 

lingkungan 

 

1) Sikap lebih mencintai 

lingkungan  
Kepala Sekolah, 

Ketua tim PGS, 

Guru, dan Tim 

Garuda 

3 Faktor 

pendukung 

dan 

penghambat 

dalam 

implementasi 

penguatan 

pendidikan 

karakter cinta 

lingkungan 

melalui PGS 

di SDN 

Sumbersari 2 

Kota Malang 

a. Faktor 

Pendukung  

1) Peran serta guru, staf 

karyawan sekolah dan wali 

murid 

Kepala Sekolah, 

Ketua tim PGS, 

Guru, dan Tim 

Garuda 

b. Faktor 

penghambat  

1) Sarana dan prasarana Kepala Sekolah, 

Ketua tim PGS, 

dan Guru 

2) Anggaran Dana 

3) Kesadaran terhadap 

lingkungan 

4 Upaya dalam 

mengatasi 

hambatan 

yang ditemui 

dalam 

implementasi 

penguatan 

pendidikan 

karakter cinta 

lingkungan 

melalui PGS 

di SDN 

Sumbersari 2 

Kota Malang 

a. Solusi yang 

dilakukan 

untuk 

mengatasi 

hambatan 

yang ditemui 

1) Kerjasama dengan wali murid  Kepala Sekolah, 

Ketua tim PGS, 

dan Guru 

2) Himbauan secara terus 

menerus 
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3. Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam 

penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto 

selama kegiatan penelitian, rekaman suara saat wawancara, serta dokumen atau 

arsip yang berhubungan dengan penelitian yang berlangsung. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Pedoman Dokumentasi 

No Aspek Sub Aspek Indikator Dokumen yang diperlukan 

1 Program 

Green 

School 

(PGS) 

a. Perencanaan 

Kegiatan 

1) Kebijakan 

berwawasan 

lingkungan 

a) Visi, misi, tujuan sekolah, tata 

tertib sekolah berwawaan 

lingkungan 

2) Bentuk 

kegiatan 

a)  Kegiatan terprogram: 

(1) pembiasaan berwawasan 

lingkungan, 

(2) pembelajaran berwawasan 

lingkungan,  

(3) pengintegrasian nilai cinta 

lingkungan ke dalam 

pembelajaran 

b)  Kegiatan tidak terprogram: 

(1) green school festival 

(2) pembiasaan berwawasan 

lingkungan  yang tidak 

terprogram 

b. Pelaksanaan 

kegiatan 

1) Bentuk 

pelaksanaan 

a) Kegiatan terprogram: 

(1) Pembiasaan melalui kegiatan 

rutin, pengkondisian 

(2) Pembelajaran berwawasan 

lingkugan di kelas, di 

sekolah, di luar sekolah 

(3) Pengintegrasian nilai karakter 

cinta lingkungan ke dalam 

pembelajaran 

b) Kegiatan tidak terrprogram: 

(1) Pembiasaan melalui kegiatan 

rutin, spontan, keteladanan 

2) Metode yang 

digunakan 
Metode ceramah, tanya jawab, 

diskusi, praktrik, kerja kelompok 

3) Sarana dan 

prasarana 
Efisiensi penghematan energi, 

efisiensi pengelolaan sampah, 

efisiensi pengelolaan kantin sehat 

2 Penguatan 

pendidikan 

karakter 

(PPK) cinta 

lingkungan 

a. Indikator nilai 

karakter cinta 

lingkungan 

1) Pencapaian 

indikator 

sekolah nilai 

cinta 

lingkungan di 

sekolah 

a) Pembiasaan memelihara 

kebersihan dan kelestarian 

lingkungan sekolah 

b) Tempat pembuangan sampah 

dan tempat cuci tangan 

c) Kamar mandi dan air bersih 

d) Pembiasaan hemat energi 
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Lanjutan Tabel 3.3 Kisi-kisi Pedoman Dokumentasi 

No Aspek Sub Aspek Indikator Dokumen yang diperlukan 

    e) Biopori di area sekolah 

f) Saluran limbah 

g) Pembiasaan memisahkan 

jenis sampah 

h) Pembuatan kompos 

i) Penanganan limbah hasil 

praktik 

j) Alat kebersihan 

k) Tendon penyimpanan air 

l) Program cinta bersih 

lingkungan 

2) Pencapaian 

indikator kelas 

nilai karakter 

cinta 

lingkungan di 

sekolah 

a) Memelihara lingkungan kelas 

b) Tersedia tempat pembuangan 

sampah di dalam kelas 

c) Pembiasaan hemat energi 

d) Memasang stiker perintah 

mematikan lampu dan menutup 

kran air pada setiap ruangan 

apabila selesai digunakan 

3) Pencapaian 

indikator 

perilaku 

mencintai 

lingkungan di 

kelas bawah 

a) Buang air besar dan air kecil di 

WC 

b) Membuang sampah di 

tempatnya 

c) Membersihkan halaman 

sekolah 

d) Tidak memetik bunga di taman 

sekolah 

e) Tidak menginjak rumput di 

taman sekolah 

f) Menjaga kebersihan rumah 

4) Pencapaian 

indikator 

perilaku 

mencintai 

lingkungan di 

kelas atas 

a) Membersihkan WC 

b) Membersihkan tempat sampah 

c) Membersihkan lingkungan 

sekolah 

d) Memperindah kelas dan 

sekolah dengan taman 

e) Ikut memelihara taman di 

halaman sekolah 

f) Ikut dalam kegiatan menjaga 

kebersihan lingkungan 

 

b. Perubahan 

perilaku 

terhadap 

lingkungan 

g) Perubahan 

perilaku 

terhadap 

lingkungan 

a) Perilaku warga sekolah 

terhadap lingkungan 

3 Faktor 

Pendukung 

dan 

penghambat 

implementasi 

PPK cinta 

lingkungan 

melalui PGS 

a. Faktor 

Pendukung 

1) Faktor 

Pendukung 

implementasi 

PPK cinta 

lingkungan 

melalui PGS 

a) Peran Serta guru, staf 

karyawan sekolah, dan wali 

murid 
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Lanjutan Tabel 3.3 Kisi-kisi Pedoman Dokumentasi 

No Aspek Sub Aspek Indikator Dokumen yang diperlukan 

  b. Faktor 

Penghambat 

1) Faktor 

penghambat 

implementasi 

PPK cinta 

lingkungan 

melalui PGS 

a) Sarana dan prasarana kurang 

memadai 

b) Kesadaran siswa terhadap 

lingkungan sekolah 

 

F. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Hal ini bertujuan agar 

penelitian berjalan dengan secara terarah. Menurut Moleong (2014: 152), terdapat 

empat tahapan dalam pelaksanaan penelitian yakni tahap pra-lapangan, tahap 

pekerjaan lapangan, tahap analisis data, dan tahap penulisan laporan. 

(1) Tahap Pra-lapangan 

Tahap pra-lapangan meliputi menyusun rencana penelitian, menentukan 

lokasi penelitian, menyiapkan surat izin penelitian, dan melakukan penelitian awal 

untuk memperoleh data yang menjadi alasan penting dilakukannya penelitian. 

Data tersebut diperoleh melalui kegiatan observasi awal terhadap kondisi 

lingkungan sekolah, dan wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah SDN 

Sumbersari 2 Kota Malang terkait dengan pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter cinta lingkungan melalui Program Green School. Selanjutnya, peneliti 

mengajukan proposal penelitian dan menyusun instrumen penelitian. 

(2) Tahap Pekerjaan Lapangan 

Tahap pekerjaan lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter cinta lingkungan 

melalui Program Green School, faktor pendukung dan penghambat serta upaya 

yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penguatan 
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pendidikan karakter cinta lingkungan melalui Program Green School. Data 

diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

(3) Tahap Analisis Data 

Tahap analisis data, peneliti melakukan analisis terhadap data yang 

diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti 

menyusun data yang diperoleh secara sistematis, memilih data yang penting dan 

yang akan dipelajari kemudian mengambil kesimpulan dari data yang telah 

dianalisis. 

(4) Tahap Penulisan Laporan 

Tahap Penulisan Laporan meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian, 

Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk memperoleh perbaikan 

dan saran demi kesempurnaan skripsi. 

 

G. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Model Miles dan 

Huberman. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus 

hingga datanya jenuh. Analisis data model Miles dan Huberman terdiri dari tiga 

tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. 
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Gambar 3.1 Bagan Analisis Data Model Miles dan Huberman 

 

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data ialah proses memilih, memusatkan, menyederhanyakan, 

mengabstrakan, dan merubah data mentah yang diperoleh selama penelitian. Data 

kualitatif direduksi dan dirubah dengan berbagai cara, yaitu melalui seleksi yang 

ketat, melalui uraian singkat, dan menggolongkannya dalam suatu pola yang besar 

(Emzir, 2010: 129-130). Berdasarkan pendapat tersebut, data yang diperoleh 

selama penelitian dirangkum dengan memilih hal-hal pokok dan difokuskan pada 

hal-hal penting yang berkaitan dengan Implementasi Penguatan Pendidikan 

Karakter Cinta Lingkungan melalui Program Green School di SDN Sumbersari 2 

Kota Malang. Dengan demikian, peneliti lebih mudah dalam pengumpulan data 

selanjutnya dan pengecekan kembali data apabila diperlukan. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya (Sugiono, 2014: 249). 

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan melalui teks yang bersifat naratif. 

Teks naratif digunakan untuk memperjelas informasi yang diperoleh berdasarkan 

Pengumpulan 

Data 
Model Data 

Reduksi Data 

Penarikan/ 

Verifikasi 

Kesimpulan 
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data yang sudah direduksi dan kemudian dideskripsikan sesuai dengan topik yang 

diteliti mengenai implementasi penguatan pendidikan karakter cinta lingkungan 

melalui program Green School di SDN Sumbersari 2 Kota Malang.  

3. Kesimpulan atau Verifikasi 

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, selanjutnya peneliti 

menarik kesimpulan dan verifikasi selama penelitian berlangsung. Hasil yang 

muncul dari data tersebut harus didukung dengan bukti-bukti valid dan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui uji 

credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability 

(reliabilitas), dan confirmability (objektivitas) (Sugiono, 2014: 270). Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas. Peneliti melakukan uji 

kredibilitas terhadap data penelitian melalui triangulasi. Triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.  

Triangulasi sumber dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan 

informasi melalui kepala sekolah, Ketua tim  program Green School,  guru-guru, 

Tim Garuda, dan siswa kelas II dan IV sebagai responden. Data yang diperoleh 

dari sumber-sumber tersebut kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan 

berdasarkan pandangan yang sama, berbeda, dan spesifik. Selanjutnya, data 

dianalisis hingga diperoleh kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan 

bersama sumber-sumber data tersebut. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 
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kepala sekolah, Ketua tim  Program Green School, guru-guru, Tim Garuda, dan 

siswa kelas II dan IV. Apabila teknik pengujian data tersebut menghasilkan data 

yang sama atau saling terkait, maka data dapat dipercaya kebenarannya. Namun, 

apabila data yang diperoleh berbeda maka dilakukan diskusi lebih lanjut terhadap 

sumber data. 

 


