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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Setiap karya ilmiah yang dibuat harus disesuaikan dengan metodologi 

penelitian, Seorang peneliti harus memahami metodologi penelitian yang 

merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan 

logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu 

agar jawaban dari masalah tersebut bisa dipahami dan mencari solusi.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata, 

gambar, dan bukan angka-angka yang berasal dari wawancara, catatan laporan, 

dokumen dan lain-lain, atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk 

mendiskripsikan secara analisis suatu peristiwa atau proses sebagaimana 

adanya lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari 

proses tersebut. 

Untuk melakukan penelitian seseorang dapat menggunakan metode 

penelitian tersebut. Sesuai dengan masalah, tujuan, kegunaan dan kemampuan 

yang dimilikinya. Metodologi Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 
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menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati.
21

 

Pengertian yang lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menggunakan kata alamiah dan maksud menafsirkan fenomena 

yang terjadi dan dilakukan dengan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian 

kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, 

dan pemanfaatan dokumen. Namun definisi ini hanya mempersoalkan satu 

metode yaitu wawancara terbuka.
22

 

Jenis Penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif analitik 

untuk mencari perbandingan antara pandangan hukum ulama pondok pesantren 

di kabupaten Tulungagung dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten 

Tulungagung mengenai hukum fenomena Game Clash of Clans (COC). 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah beberapa ulama pondok pesantren di 

kabupaten Tulungagung, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten 

Tulungagung, dan masyarakat yang memainkan Game Clash of Clans (COC) 

tersebut. Diantaranya pondok pesantren di daerah Jl. Botoran Barat 699, 

Kabupaten Tulungagung yakni pondok pesantren Al-Falah, pondok pesantren 

Roudlotul Hikam, Ds. Mayangan, Srikaton, Kabupaten Tulungagung, serta 

                                                           
21

 Lexy J Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004 ), 

hal . 4 
22

 Ibid., hal. 5 
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Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung Jl. Pangeran 

Diponegoro No.3, Karangwaru, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. 

Penelitian ini dalam menentukan lokasi mempertimbangkan dari segi tempat 

yang strategis dan juga langsung merujuk kepada informan yang mengetahui 

secara hukum syariah islam tentang bermain game tersebut. 

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti fenomena Game Clash of 

Clans (COC) menurut pandangan ulama pondok pesantren dan Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) kabupaten Tulungagung guna untuk mengetahui bagaimana 

hukum bermain game Clash of Clans (COC) tersebut. 

 

C. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dilapangan disini menjadi instrumen dan juga menjadi 

faktor penting dalam seluruh kegiatan penelitian.
 
Sesuai dengan Sugiono dalam 

bukunya Memahami Penelitian Kualitatif yaitu yang menjadi instrumen 

penelitian adalah peneliti itu sendiri, oleh karena itu peneliti sebagai instrumen 

juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian 

yang selanjutnya terjun ke lapangan, peneliti akan terjun ke lapangan sendiri. 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang pada prinsipnya sangat 

menekankan latar yang alamiah dari obyek penelitian yang dikaji.
23

 

Kemudian dibandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi, 

wawancara, dan dokumen. Jadi kehadiran peneliti di pondok pesantren dan 

                                                           
23

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung Alfabeta, 2009), hal. 59-61 



43 

 
 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung adalah sebagai 

peneliti sedangkan ulama pondok pesantren dan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) adalah sebagai informan. Oleh karena itu kehadiran peneliti dilapangan 

sangat diperlukan. Adapun kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai 

peneliti oleh obyek atau informan. 

 

D. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut lofland dalam Lexy J 

Moleong ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain.
24

 

Adapun sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam 

dua macam yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan, disajikan dan diolah 

oleh peneliti dari sumber utama. Dalam hal ini data primer adalah data 

yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari wawancara 

kepada orang-orang yang bersangkutan didalamnya yang terdapat 

observasi dan pedoman wawancara.
 25

 

                                                           
24

 Lexy J Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004 ), 

hal. 157 
25

 M.Zainudin, Pedoman Penulisan Skripsi (Malang Fak Tarbiyah Uin Malang, 2009), hal. 20 
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Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini 

yakni pandangan dari beberapa ulama pondok pesantren kabupaten 

Tulungagung dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten 

Tulungagung. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan kondisi 

dilapangan dan ikut bermain Game Clash of Clans (COC) agar lebih 

mudah menentukan objek penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yakni data yang dikumpulkan, diolah dan 

disajikan oleh pihak lain dalam bentuk publikasi atau jurnal. Namun 

disini peneliti menggunakan sumber data berupa buku-buku, internet, 

foto dan dokumen. Dengan adanya sumber data tersebut, diharapkan 

peneliti dapat mendiskripsikan Fenomena Game Clash of Clans (COC) 

menurut Pandangan Ulama Pondok Pesantren dan Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, 

dan berbagai cara.
26

 

                                                           
26 Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si, Penelitian Kualitatif. (Jakarta : Kencana, 

2008), hal. 107 
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Teknik pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap 

semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode 

wawancara mendalam, observasi partisipasi, bahkan dokumenter, serta metode-

metode baru seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan 

internet. Teknik pengumpulan data pada skripsi ini antara lain adalah : 

1. Wawancara Mendalam 

Mengumpulkan data dengan cara mewawancarai para ulama 

pondok pesantren kabupaten Tulungagung, Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) kabupaten Tulungagung, dan beberapa masyarakat. Para tokoh 

ulama pondok pesantren kabupaten Tulungagung, Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) kabupaten Tulungagung, dan masyarakat tersebut diberi 

pertanyaan- pertanyaan yang diajukan terkait Fenomena Game Clash of 

Clans (COC) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, sebagai pedoman 

terhadap penerima informasi.
27

 Dalam wawancara terkadang 

menimbulkan suatu pertanyaan lain yang akan disesuaikan dengan 

kondisi saat berlangsungnya wawancara, tetapi tidak lepas dari 

pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh suatu gambaran yang jelas bagaimana pandangan Fenomena 

Game Clash of Clans (COC) bagi para tokoh tersebut.  

                                                           
27

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik. Edisi Revisi ke.V 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2002),  hal. 206 
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Adapun Pedoman wawancara yang digunakan adalah dalam bentuk 

“Semi Structured” yakni mula-mula interview menanyakan serentetan 

pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu di perdalam 

dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang 

akan diperoleh dapat meliputi semua variable, dengan keterangan yang 

lengkap dan mendalam dengan Fenomena Game Clash of Clans (COC). 

Dokumentasi ini berupa hasil keputusan dan wawancara dari masing-

masing tokoh dan ulama Pondok Pesantren di Kabupaten Tulungagung, 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung dan masyarakat 

mengenai bagaimana Fenomena Game Clash of Clans (COC). 

2. Observasi Partisipan 

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan 

pencatatan secara cermat dan sistematik. Observasi harus dilakukan 

secara teliti dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang bisa diandalkan, 

dan peneliti harus mempunyai latar belakang atau pengetahuan yang lebih 

luas tentang objek penelitian mempunyai dasar teori dan sikap objektif. 

Dalam penelitian ini sesuai dengan objek penelitian maka, penulis 

memilih observasi lapangan, sehingga nanti akan diketahui bagaimana 

pandangan Ulama Pondok Pesantren kabupaten Tulungagung dan Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung mengenai fenomena 

Game Clash of Clans ( COC ). 
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3. Dokumentasi 

Penulis mencari data yang diperlukan sebagai penunjang 

kevalidan penelitiannya yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, buku, tulisan-tulisan yang berkaitan, 

dan sebagainya.
28

 Dokumen berbentuk tulisan misalnya hasil wawancara 

yang telah diketik oleh penulis yang awalnya sebuah rekaman.  

Dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik yang digunakan 

dalam penelitian sosial yang berkaitan dengan teknik pengumpulan 

datanya. Metode pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat 

dilakukan dengan tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian. 

Penulis dengan mempelajari dokumen-dokumen tersebut dapat mengenal 

budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh objek lain yang diteliti. 

Pengumpulan data perlu didukung pula dengan pendokumentasian, 

dengan foto maupun video. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap 

dan sebanyak mungkin penulis berusaha mengumpulkan. Apabila nanti 

ada yang terbuang atau kurang relevan, penulis masih bisa memanfaatkan 

data lain. 

 

 

 

 

                                                           
28

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2009), hal. 82-83 
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F. Teknik Analisis Data 

Menurut Milles and Huberman, analisis data tertata dalam situs 

ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan 

jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala 

tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi. Berikut tahapan dalam 

analisis data tertata, Pertama, Membangun sajian, pada tahap ini cara yang 

mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-

komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris 

matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal 

sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama 

jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu.
29

 

Kedua, Memasukkan data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari 

perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. 

Perubahan-perubahan itu dapat ditempatkan dalam catatan-catatan lapangan 

wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai 

secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam 

format buku inovasi. Kelanjutan penyelidikan menurut adanya bagian-bagian 

yang telah ditambah, didrop, diperbaiki, digabungkan, atau diseleksi untuk 

digunakan. Dalam beberpa hal dapat mengacu pada bukti-bukti dokumenter. 

                                                           
29 Mathew B. Miles & A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang 

Metode-Metode Baru, ( Jakarta :UI Press, 2009 ), hal. 
 
173-174 
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Ketiga, Menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami 

lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-

aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang 

mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya.
30

 Analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki 

lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Analisis data dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu.  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data 

dalam situs yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Data yang sudah 

terkumpul dibuat dalam matriks. Dalam matriks akan disajikan penggalan-

penggalan data deskriptif sekitar peristiwa atau pengalaman tertentu yang 

menyekat data sebelum dan sesudahnya. Setelah data dimasukkan kedalam 

matriks selanjutnya di buat daftar cek.
31

 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari 

lapangan. Nasution dalam Sugiyono
32

, menyatakan bahwa analisis data telah 

                                                           
30

 Ibid., hal. 177 
31

 Ibid., hal. 139-140 
32

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, ( Bandung : Alfabeta, 2008 ), 

hal. 236 
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dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke 

lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. 

Miles and Huberman dalam Sugiyono
33

, megemukakan aktivitas dalam 

analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan 

pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, 

peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. 

Apabila jawaban yang disampaikan oleh orang yang diwawancarai atau 

informan setelah dianalisis dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data atau 

informasi yang lebih kredibel.  

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah 

anlisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive 

Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam 

kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data 

collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions).  

 

 

                                                           
33
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1. Pengumpulan Data  

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil 

wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan 

kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian 

dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.  

2.  Reduksi Data  

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final 

dapat ditarik dan diverifikasi.
34

 

Reduksi data berlangsung secara terus menrus sepanjang penelitian 

belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari 

catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.
35

 

3. Penyajian Data  

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang 

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data 

                                                           
34

 Mathew B. Miles & A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang 

Metode-Metode Baru, ( Jakarta :UI Press, 2009 ), hal. 16 
35

 H.B Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Surakarta : Sebelas Maret University Press, 

2002 ), hal. 69 
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dimaksudkan intuk menemukan pola-pola yang bermakna serta 

memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan 

tindakan. Menurut Sutopo, menyatakan bahwa sajian data berupa narasi 

kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya. 

4. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari sutu kegiatan 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyususn 

pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab 

akibat, dan berbagai proposisi. 

Adapun panduan yang dijadikan dalam proses analisis data, dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

1. Dari hasil wawancara, observasi, pencatatan dokumen, dibuat catatan 

lapangan secara lengkap. Catatan lapangan ini terdiri atas deskripsi dan 

refleksi.  

2. Berdasarkan catatan lapangan, selanjutnya dibuat reduksi data. Reduksi 

data ini berupa pokok-pokok temuan yang penting.  

3. Dari reduksi data kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa 

cerita sistematis dengan suntingan peneliti supaya maknanya lebih jelas 
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dipahami. Sajian data ini, dilengkapi dengan faktor pendukung, antara 

lain metode, skema, bagan, tabel, dan sebagainya.  

4. Berdasarkan sajian data tersebut, kemudian dirumuskan kesimpulan 

sementara.  

5. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang 

sejalan dengan penemuan data baru dan pemahaman baru, sehingga 

akan didapat suatu kesimpulan yang mantap dan benar-benar sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian seterusnya aktivitas 

penelitian ini berlangsung, yaitu terjadi, interaksi yang terus menerus 

antara ketiga komponen analisisnya bersamaan dengan pengumpulan 

data baru yang dirasakan bisa menghasilkan data yang lengkap 

sehingga dapat dirumuskan kesimpulan akhir.  

6. Dalam merumuskan kesimpulan akhir, agar dapat terhindar dari unsur 

subjektif, dilakukan upaya:  

a. Melengkapi data-data kualitatif.  

b. Mengembangkan “intersubjektivitas”, melalui diskusi dengan orang 

lain.  

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Untuk menetapkan keabsahan pada data yang diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria 
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tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu : Derajat Kepercayaan 

(Credibility), Keteralihan (Transferability), Kebergantungan (Dependability), 

Kepastian (Confirmability).
36

 

Fungsi dari Credibility pertama yaitu melaksanakan sedemikian rupa 

sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, 

mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan 

pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. 

Transferability sebagai persoalan empiris tergantung pada kesamaan 

konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang 

penulis hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang 

kesamaan konteks. Dengan demikian penulis bertanggung jawab menyediakan 

data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan 

tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk 

memastikan usaha memverifikasi tersebut. 

Dalam kriteria Dependability ini amat sulit untuk dicapai, dimana penulis 

itu sebagai instrumennya langsung. Mungkin karena keterbatasan mengingat 

sehingga membuat kesalahan. Namun kekeliruan yang dibuat orang jelas tidak 

mengubah keutuhan kenyataan yang dipelajarai juga tidak mengubah desain 

yang muncul dari data dan bersamaan dengan hal itu tidak pula mengubah 

pandangan dan hipotesis kerja yang dapat bermunculan. Paradigma alamiah 
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 Lexy J Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004 ) 
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menggunakan kedua persoalan tersebut sebagai pertimbangan, kemudian 

mencapai kesimpulan untuk menggantinya dengan kriteria dependability.
37

 

Dalam penelitian kualitatif Confirmability mirip dengan uji dependability, 

sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji 

Confirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang 

dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang 

dilakukan maka penelitian jangan sampai proses tidak ada tapi hasilnya ada.
38

 

 

H. Tahap Penelitian 

Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka 

disusun tahapan-tahapan penelitian. Menurut Moleong ada empat tahapan 

dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:
39

 

1. Tahap Pra Lapangan 

Peneliti mengadakan survei pendahuluan yakni dengan mencari 

subjek sebagai narasumber. Selama proses survei ini peneliti melakukan 

penjajagan lapangan (field study) terhadap latar penelitian, mencari data 

dan informasi tentang pandangan ulama pondok pesantren kabupaten 

Tulungagung dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten 

Tulungagung. 
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 Lexy J Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004 ) 

hal 324-325. 
38 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2009) hal 131. 
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 Lexy J Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004 ) 
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Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui 

penelusuran literatur buku dan referensi pendukung penelitian. Pada tahap 

ini peneliti melakukan penyusunan rancangan penelitian yang meliputi 

garis besar metode penelitian yang digunakan dalam melakukan 

penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian 

dalam rangka pengumpulan data. Tahap ini dilaksanakan pada bulan Mei 

2018. 

3. Tahap Analisis Data 

Tahapan yang ketiga dalam penelitian ini adalah analisis data. 

Peneliti dalam tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data 

kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh 

sebelumnya. Selain itu peneliti juga menempuh proses triangulasi data 

yang diperbandingkan dengan teori kepustakaan. 

4. Tahap Evaluasi dan Pelaporan 

Pada tahap ini peneliti berusaha melakukan konsultasi dan 

pembimbingan dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan. 

 

 

 


