
 

 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1  Pendekatan Penelitian 

  Metode penelitian adalah kerangka kerja dalam suatu studi tertentu, guna 

mengukur dan melakukan analisis data sehingga dapat menjawab masalah-

masalah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Ada beberapa pendapat dari para ahli 

mengenai pengertian dari penelitian kualitatif. Moleong (2011) menyatakan 

penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan 

menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang 

tertarik secara alamiah. Pernyataan ini hampir sama seperti yang  diungkapkan 

oleh Denzin dan Lincoln yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan 

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode 

yang ada. 

  Sedangkan Bogdan dan Taylor Moleong (2011) menyatakan bahwa 

kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Kirk dan Miller dalam Moleong (2011) yang 

mendefinisikan kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam pengetahuan ilmu sosial 

yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam 

kawasan sendiri, berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya 

dan dalam peristilahannya. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat 

dikatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk 



 
 

48 

memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti 

pemberian motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara menyeluruh dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa menggunakan berbagai metode 

alamiah. 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

4.2.1 Tempat Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Bengkel Corvette yang berlokasi di Surabaya jalan 

Karang Menjangan no 106. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki semua aspek 

pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik. Untuk lebih memberikan 

data yang dibutuhkan, penelitian juga dilaksanakan di workshops Bengkel 

Corvette yang beralamatkan di jalan Keputih Tegal Surabaya. 

4.2.2 Waktu Penelitian 

 Secara umum waktu penelitian atau tepatnya pengamatan telah 

dilaksanakan sejak Bengkel Corvette berdiri, hal ini dikarenakan penulis 

merupakan manager di bengkel tersebut. 

Penelitian secara seksama dengan metode dan pendekatan ilmiah 

termasuk wawancara dan mempelajari dokumen-dokumen lainnya dilaksanakan 

selama tujuh bulan, sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 

2016. 

Tabel 4.1 Jadwal Penelitian 
NO Tahapan 

Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan 

Jun’16 Jul’16 Agst’16 Sep’16 Okt’16 Nov’16 Des’16 
1 Persiapan        
2 Observasi        
3 Dokumentasi        

4 Wawancara        
5 Konsultasi        

Sumber : Data Diolah (2016) 
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4.3 Metode Pengambilan Sempel 

 Penelitian mengenai pelaksanaan pemberian motivasi guna 

meningkatkan produktivitas pegawai pada Bengkel Corvette, dalam penentuan 

informannya menggunakan teknik purposive sampling (bertujuan) yaitu 

merupakan metode penetapan sampel dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria 

tertentu yang disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan peneliti.   

Dengan menggunakan purposive sampling informan yang ditentukan 

peneliti adalah para karyawan yang berkerja di bengkel Corvette Surabaya yang 

terdiri dari 6 orang, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Data Identitas Informan 

IDENTITAS 
INFORMAN 

NAMA JABATAN UMUR LAMA 
BEKERJA 

Informan 1 Herman Hasny Security 50 Tahun 5 Tahun 

Informan 2 Andry Purnomo Kepala Divisi Salon 
Mobil 

32 Tahun 

 

4 Tahun 

Informan 3 Rizal Pion Karyawan Divisi 
Carwash 

32 Tahun 6 Bulan 

Informan 4 Muhammad Guntur Kepala Divisi 
Bengkel 

37 Tahun 5 Tahun 

Informan 5 Helmy Widodo Staf Administrasi 48 Tahun 7 Tahun 

Informan 6 Ali Mustakim Mekanik 36 Tahun 14 Tahun 

Sumber : Data Diolah (2016) 

 
Beberapa alasan peneliti menjadikan orang-orang tersebut sebagai informan 

adalah karena peneliti menilai bahwa mereka adalah orang-orang yang ikut andil 

dalam pengelolahan di Bengkel Corvette Surabaya. Peneliti sekaligus owner 

Bengkel Corvette dalam melaksanakan penelitian atau wawancara tidak mustahil 

masih terbawa sifat-sifat subyektifitas. Untuk menahan itu semua, peneliti 

menggunakan berbagai cara atau teori yang diharapkan mampu menghasilkan 

data yang obyektif justru validitas data ini sangat dibutuhkan dalam upaya 

menemukan permasalahan yang ada serta upaya perbaikan kedepan. 
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. 

4.4 Metode Pengumpulan Data 

 Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan di dalam penelitian. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri. 

Seperti yang diungkapkan oleh Irawan yang menyatakan bahwa instrumen 

terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri sedangkan menurut 

Moleong, pencari tahu alamiah (peneliti) dalam pengumpulan data lebih banyak 

bergantung pada dirinya sebagai alat pengumpul data. Lain halnya dengan 

pendapat Bogdan & Taylor, yang menyatakan bahwa:   

 ”Sebagai peneliti kualitatif, tugas anda adalah menembus pengertian akal 

sehat  (commonsense understanding) tentang kebenaran dan kenyataan. Apa 

yang kelihatannya keliru atau tidak konsisten menurut perspektif dan logika anda, 

mungkin menurut subyek anda tidak demikian. Kendati anda tidak harus 

sependapat dengan pandangan subyek terhadap dunia ini, anda harus dapat 

mengetahui, menerima dan menyajikan pandangan mereka itu sebagaimana 

mestinya. 

 Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan 

data sekunder. Data primer yang didapat berupa kata-kata dan tindakan orang-

orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi tanpa peran serta, 

sedangkan data sekunder berupa dokumen tertulis, teknik pengumpulan data 

yang digunakan juga merupakan kombinasi dari beberapa teknik, yaitu: 

 

• Wawancara  

  Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dengan maksud 

tertentu. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (indepth 
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interview) dan jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak 

terstruktur dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan. Selain itu pertanyaan biasanya tidak disusun 

terlebih dahulu tetapi disesuaikan dengan keadaan dan ciri khas yang dimiliki 

oleh informan. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan 

sehari-hari, karenanya kisi-kisi wawancara yang disiapkan bukan berupa daftar 

pertanyaan melainkan berupa poin-poin pokok yang disesuaikan dengan fokus 

penelitian dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini 

dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara natural dan mendalam 

sehingga data yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian 

kualitatif.  

4.5  Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian dititik beratkan pada karyawan (manusia) tentang diri dan 

lingkungan kerjanya, sehingga mampu mendapatkan permasalahan yang 

spesifik menyangkut motivasi karyawan dengan segala implikasinya. 

 Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian sebagaimana diatas, 

maka penelitian ini difokuskan pada: 

1. Bentuk motivasi yang diberikan karyawan agar dapat berkontribusi pada 

tingkat kerja karyawan pada Bengkel Corvette: 

a. Pemberian motivasi dalam bentuk pemberian kompensasi bagi karyawan 

b. Hubungan kerja antar pimpinan dan karyawan serta karyawan dengan 

karyawan 

c. Dukungan perusahaan bagi karyawan dalam bekerja 

2. Bentuk motivasi yang diinginkan karyawan agar dapat berkontribusi pada 

tingkat kerja karyawan pada Bengkel Corvette 
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a. Kendala karyawan dalam bekerja 

b. Upaya mengatasi kendala karyawan dalam bekerja 

3. Implementasi pemberian motivasi yang dilakukan agar dapat 

berkontribusi pada tingkat kerja karyawan pada Bengkel Corvette 

4.6  Metode Analisis Data  

 Analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubberman (2012) adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan 

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola mensintesiskannya 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Sedangkan analisis data kualitatif menurut Seiddel melalui beberapa proses, 

yaitu mencatat yang menghasilkan catatan lapangan dengan hal itu diberi kode 

agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri, mengumpulkan, memilah-milah, 

mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat iktisar dan membuat indeksnya 

serta berpikir dengan jalan membuat agar kategori data tersebut memiliki makna, 

mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-

temuan umum.   

 Miles dan Hubberman (2012) mengemukakan aktifitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

pada setiap tingkatan atau tahapan penelitian hingga data yang didapat bersifat 

jenuh. Teknis analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknis 

analisis data kualitatif dari Miles dan Hubberman. Miles dan Hubberman 

menyatakan ada tiga alur kegiatan analisis yang terjadi secara bersamaan, yaitu 

Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan atau verifikasi. 

Kegiatan analisis data ini dapat di lihat dalam gambar berikut ini: 
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Gambar 4.1 Komponen-Komponen Analisis Model Interaktif 
Sumber : Miles dan Huberman(2012) 
 

 Berdasarkan gambar di atas, Miles dan Hubberman (2012) menjelaskan 

bahwa dalam pandangan ini, tiga jenis kegiatan analisis data dan kegiatan 

pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif.  

Tiga jenis kegiatan tersebut yaitu: 

 

a.  Reduksi Data (Data Reduction)  

 Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya akan 

sangat banyak data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin lama peneliti berada 

di lapangan, maka data yang didapatkan akan semakin kompleks dan rumit, 

sehingga apabila tidak segera diolah akan dapat menyulitkan peneliti, oleh 

karena itu proses analisis data pada tahap ini juga harus dilakukan. Untuk 

memperjelas data yang didapatkan dan mempermudah peneliti dalam 

pengumpulan data selanjutnya, maka dilakukan reduksi data. 

 Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data 



 
 

54 

berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap 

ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi 

(bagian-bagian). Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya 

dapat ditarik dan diverifikasi. Proses transformasi ini berlanjut terus sampai 

laporan akhir penelitian tersusun lengkap. 

b.  Penyajian Data ( Data Display)  

 Langkah penting selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif 

adalah penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebuah penelitian kualitatif penyajian 

data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. 

 Namun pada peneltian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks 

narasi, hal ini seperti yang dikatakan oleh Miles &Huberman, ”the most frequent 

form display data for qualitative research data in the past has been narrative text” 

(yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif pada masa yang 

lalu adalah bentuk teks naratif). Selain itu penyajian data dalam bentuk bagan 

dan jejaring juga dilakukan pada penelitian ini. Penyajian data bertujuan agar 

peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan 

selanjutnya yang akan dilakukan.   

c.  Verifikasi / Penarikan Kesimpulan (Verification)  

 Langkah ketiga dalam tahapan analisis interaktif menurut Miles & 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Permulaan pengumpulan 
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data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan, 

pola-pola dan menarik kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang 

dikemukakan dimuka masih bersifat sementara, dan akan berubah selama 

proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila 

kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti (data) yang valid dan konsisten 

yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada ketiga jenis kegiatan tersebut, 

peneliti bergerak bolak balik antara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi selama sisa waktu penelitian. Dalam pengertian ini, 

analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus 

menerus dimana masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan 

sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.   

 Proses analisis dalam penelitian ini dimulai dengan temuan lapangan 

yang sudah dalam bentuk transkrip dibaca berulang kali untuk menemukan tema-

tema dan kategori mengenai pemberian motivasi pada Bengkel Corvette 

Surabaya. Langkah berikutnya adalah membuat diagram tema untuk 

memfokuskan diri pada apa yang muncul dan mengkaitkan tema-tema. Sampai 

pada akhir penelitian bila tidak ada lagi tema-tema baru yang muncul, maka 

berarti data telah jenuh diidentifikasi. Setelah tersusun kemudian membuat 

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

tetap berada di dalamnya. 

 Analisis data dalam penelitian ini adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya dalam satu pola, katagori dan satuan uraian dasar. Itulah 

yang membedakannya dengan penafsiran, sebab analisis data memberikan arti 
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yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari 

hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. 

4.7  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Metode dan analisis data bertujuan untuk menyerderhanakan seluruh 

data yang terkumpul, menyajikan secara sistematik, kemudian mengolah, 

menafsirkan, dan memaknai data tersebut. Analisis data merupakan upaya 

pemecahan permasalahan penelitian untuk memperoleh jawaban atas 

permasalahan yang diteliti. Permasalahan dalam penelitian ini akan dianalisis 

secara deskriptif kualitatif, analisis IFAS (Internal Factors Analysis Summary) dan 

EFAS (External Factors Analysis Summary) serta analisis SWOT (Strengths 

Weaknesses Opportunities Threats) untuk merancang strategi 

pengembangannya. Dengan ketiga alat analisis tersebut diharapkan akan dapat 

memecahkan permasalahan yang akan diteliti.  

 

4.7.1 Analisis Deskriptif Kualitatif  

Analisis deskriptif kualitatif adalah proses mengatur, mengurutkan, 

mengelompokan, memberi kode, mengkatagorikan, mengartikan, dan 

menginterpretasikan atau menafsirkan data dan informasi kualitatif dan kuantitatif 

tanpa ada hitung-hitungannya.  

Proses ini berusaha mendeskripsikan, menggambarkan fenomena atau 

hubungan antar fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual dan akurat. 

Analisis deskriptif ini untuk mengetahui sekaligus menentukan strategi yang 

dapat dipakai pada bengkel Corvette dalam meningkatkan motivasi karyawan. 
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4.7.2  Analisis Internal dan Analisis Eksternal 

4.7.2.1  Analisis Internal  

Analisis internal dilakukan untuk mendapatkan faktor kekuatan yang akan 

digunakan dan faktor kelemahan yang akan diantisipasi. Untuk mengevaluasi 

faktor tersebut digunakan matriks IFAS (Internal Factor Analysis summary). 

Penentuan faktor strategi internal dilakukan sebelum membuat matrik IFAS. Cara 

pembuatan matrik IFAS seperti pada Tabel 4.3  

 
Tabel 4.3 Matrik Internal Factor Analysis Summary (IFAS) 

Sumber :Rangkuti (2005) 
 
1. Susunan dalam kolom 1 kekuatan dan kelemahan motivasi di bengkel 

Corvette.  

2. Pemberian bobot masing-masing faktor menggunakan metode 

perbandingan berpasangan, sehingga total bobot nilai sama dengan satu.  

3. Hitung rating (kolom 3) masing-masing faktor dengan skala 4 (sangat 

kuat) sampai dengan 1 (lemah) berdasar pengaruh faktor tersebut 

terhadap kondisi Bengkel Corvette. Pemberian rating untuk faktor yang 

bersifat positif (kekuatan) diberi nilai 1 (lemah) sampai dengan 4 (sangat 

kuat). Faktor yang bersifat negatif (kelemahan) diberi nilai 4 (kelemahan 

kecil) sampai 1 (kelemahan sangat besar).  

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI INTERNAL BOBOT RATING SKOR 
Srengths (S): 
1. ……………………………… 
2.   ……………………………… dan seterusnya 
 

 
 

 
 

 
 

SUB TOTAL    
Weaknesses (W): 
1. ……………………………… 
2.   ……………………………… dan seterusnya 
 

 
 

 
 

 
 

SUB TOTAL    
TOTAL 1   
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4. Perhitungan skor pembobotan dengan mengalikan bobot pada kolom 2 

dengan rating pada kolom 3. Jumlah skor pembobotan pada kolom 4 

untuk memperoleh total skor pembobotan.  

 
4.7.2.2 Analisis Eksternal 

Analisis eksternal dilakukan untuk mengembangkan faktor peluang yang 

kiranya dapat dimanfaatkan dan faktor ancaman yang perlu dihindari. Dalam 

analisis ini ada dua faktor lingkungan eksternal, yaitu: faktor lingkungan makro 

(politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi) dan lingkungan eksternal mikro 

(lingkungan usaha, distribusi, infrastruktur, sumber daya manusia). Hasil analisis 

eksternal dilanjutkan dengan mengevaluasi guna mengetahui apakah strategi 

yang dipakai selama ini memberikan respon terhadap peluang dan ancaman 

yang ada. Untuk maksud tersebut digunakan matrik EFAS (External Factors 

Analysis Summary), seperti disajikan sesuai Tabel 4.4  

Tabel 4.4 Matrik External Factors Analysis Summary (EFAS) 

Sumber: Rangkuti (2005) 

Mengidentifikasi faktor-faktor peluang dan ancaman  

1. Faktor yang ada akan diberikan bobot dengan menggunakan metoda 

perbandingan berpasangan, sehingga total nilai sama dengan satu.  

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL BOBOT RATING SKOR 
Opportunities (O): 
1. ……………………………… 
2.   ……………………………… dan seterusnya 
 

 
 

 
 

 
 

SUB TOTAL    
Threats (T): 
1. ……………………………… 
2.   ……………………………… dan seterusnya 
 

 
 

 
 

 
 

SUB TOTAL    
TOTAL 1   
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2. Memberikan peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 untuk tiap peluang 

dan ancaman, peringkat 4 (sangat kuat) sampai dengan 1 (lemah).  

3. Lakukan pengalian antara bobot dengan peringkat untuk memperoleh 

skor tertimbang.  

4. Kemudian jumlahkan skor tertimbang untuk memperoleh skor total 

tertimbang.  

 
4.7.3 Analisis Strengths, Weaknesses, Oppportunities, Threats (SWOT)  

Berdasarkan analisis matrik SWOT dapat dirumuskan berbagai 

kemungkinan alternatif strategi motivasi bengkel Corvette Surabaya. Kombinasi 

komponen-komponen SWOT merupakan strategi-strategi yang mendukung 

peningkatan motivasi: strategi Strengths Opportunities (SO), Strengths Threats 

(ST), Weaknesses Opportunities (WO) dan Weaknesses Threats (WT) disajikan 

dalam Tabel 4.5 

 

Tabel 4.5 Matriks Analisis SWOT 
IFAS 

 
EFAS 

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) 

 
PELUANG (O) 

 

Strategi SO 
(Strategi yang menggunakan 
kekuatan dan memanfaatkan 

peluang) 

Strategi WO 
(Strategi yang meminimalkan 

kelemahan dan memanfaatkan 
peluang) 

 
ANCAMAN (T) 

 

Strategi ST 
(Strategi yang menggunakan 

kekuatan dan mengatasi 
ancaman) 

Strategi WT 
(Strategi yang meminimalkan 
kelemahan dan menghindari 

ancaman) 
Sumber: Rangkuti (2005) 

Keterangan;  

1. Strategi SO, yaitu memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan 

memanfaatkan peluang sebesar-besar nya.  

2. Strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki bengkel Corvette 

untuk mengatasi ancaman.  
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3. Strategi WO, yaitu pemanfaatan peluang yang ada dengan cara 

meminimalkan kelemahan yang ada.  

4. Strategi WT, yaitu kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Setelah 

strategi dirumuskan dilanjutkan dengan perumusan program yang 

merupakan suatu rencana aksi (action plan).  

 
4.8  Validitas Data  

 Data yang telah berhasil diperoleh, dikumpulkan dan dicatat dalam 

kegiatan penelitian harus diusahakan kebenarannya. Oleh karena itu, harus 

dipilih cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang telah 

diperolehnya. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan diolah dan diuji 

validitasnya malalui triangulasi. Guna menetapkan keabsahan data yang 

diperlukan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. 

Moleong (2012) menjelaskan bahwa “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.”  

  Menurut Bungin (2011) Triangulasi pada hakikatnya merupakan 

pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan 

menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat 

dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati 

dari berbagai sudut pandang. Mengamati fenomena tunggal dari sudut pandang 

yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang 

handal.  Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau 

informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda 

dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat 
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pengumpulan dan analisis data. Triangulasi dapat meningkatkan kedalaman 

pemahaman peneliti baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di 

mana fenomena itu muncul. 

 

 

 


