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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (Class Action Research). Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

sebagai upaya yang ditujukan untuk memperbaiki proses pembelajaran atau 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu rangkaian siklus 

yang berkesinambungan. Di antara siklus-siklus tersebut terdapat informasi 

sebagai balikan terhadap apa yang telah dilakukan oleh peneliti. Menurut 

Ebbut (1985) dalam Wiriatmadja (2009, hlm. 12) penelitian tindakan kelas 

merupakan kajian sistematik dari upaya perbaikan pelakasanaan praktek 

pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan 

dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari 

tindakan-tindakan tersebut. Selain itu, Penelitian Tindakan Kelas merupakan 

suatu cara memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme guru, karena guru 

merupakan orang yang paling tahu segala sesuatu yang terjadi dalam 

pembelajaran (Mulyasa, 2009, hlm. 88). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh guru 

dalam memperbaiki kinerjanya dengan melakukan berbagai tindakan tertentu 

selama proses pembelajaran sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

 

B. Model Penelitian 

Model Penelitian Tindakan Kelas yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah model spiral dari Kemmis dan Taggart (dalam 

Wiriaatmadja, 2009, hlm. 66). Adapun langkah-langkah yang akan 

dilaksanakan dalam penelitian sebagai berikut: 

a. Perencanaan (planning) 
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Rencana merupakan tahapan awal yang harus dilakukan guru sebelum 

melakukan sesuatu. Diharapkan rencana tersebut berpandangan ke depan, 

serta fleksibel untuk menerima efek-efek yang tak terduga dan dengan 

rencana tersebut secara dini kita dapat mengatasi masalah. Dengan 

perencanaan yang baik seorang peneliti akan lebih mudah untuk mengatasi 

kesulitan dan mendorong para peneliti tersebut untuk bertindak dengan 

lebih efektif.  

b. Pelaksanaan (action) 

Tindakan ini merupakan penerapan dari perencanaan yang telah dibuat 

yang dapat berupa suatu penerapan model pembelajaran tertentu yang 

bertujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan model yang sedang 

dijalankan. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh mereka yang terlibat 

langsung dalam pelaksanaan suatu model pembelajaran yang hasilnya juga 

akan dipergunakan untuk penyempurnaan pelaksanaan tugas. 

c. Pengamatan (observation) 

Pengamatan ini berfungsi untuk melihat dan mendokumentasikan 

pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh tindakan dalam kelas. Hasil 

pengamatan ini merupakan dasar dilakukannya refleksi sehingga 

pengamatan yang dilakukan harus dapat menceritakan  keadaan yang 

sesungguhnya. Dalam pengamatan, hal-hal yang perlu dicatat oleh peneliti 

adalah proses dari tindakan, efek-efek tindakan, lingkungan dan hambatan-

hambatan yang muncul. 

d. Refleksi (reflecting) 

Refleksi disini meliputi kegiatan: analisis, sintesis, penafsiran 

(penginterpretasian), menjelaskan dan menyimpulkan.  Hasil dari refleksi 

adalah diadakannya revisi terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan, 

yang akan dipergunakan untuk memperbaiki kinerja guru pada pertemuan 

selanjutnya.  

Untuk memperjelas fase-fase penelitian dan bagaimana 

pelaksanaannya, Stephen Kemmis menggambarkannya dalam siklus 

sebagaimana tampak pada bagan di bawah ini:  
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C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan disalah satu Sekolah Dasar Negeri yang 

berada di daerah Komplek Kelurahan Pasteur kecamatan Sukajadi kota 

Bandung. Kondisi sekolah tersebut secara fisik tergolong baik dan fasilitas di 

dalamnya cukup memadai. Letak sekolah ini juga cukup strategis karena 

dekat dengan jalan raya dan akses yang mudah untuk menuju sekolah. 

Gambar 3.1 

Bagan Alur Penelitian Tindakan Kelas Model Kemmis dan MC Taggard 

(Arikunto, 2010, hlm. 16) 
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D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas III yang berjumlah 37 

siswa, terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Penelitian ini 

dilakukan di kelas III karena adanya masalah mengenai rendahnya 

kemampuan menulis karangan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

Peneliti menemukan masih banyak siswa yang mengalami masalah dalam 

menulis narasi. Ketika siswa membuat sebuah karangan siswa kesulitan dalam 

menuangkan ide atau gagasannya dalam bentuk tulisan. Hal tersebut terlihat 

dari hasil menulis narasi siswa yang sebagian besar masih dibawah KKM. 

Siswa siswi di kelas secara umum relatif sama dengan kelas-kelas yang 

lainnya, terdapat siswa yang aktif dalam proses pembelajaran dan terdapat 

siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

 

E. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2014/2015 

dengan waktu penelitian sekitar empat bulan dimulai pada bulan Maret 

sampai dengan bulan Juni 2015.  Penelitian dimulai dari identifikasi masalah 

sampai penyusunan laporan penenlitian. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk 

memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang dilakukan dalam 

penelitian, sehingga berdasarkan data tersebut peneliti dapat mengolah dan 

mengumpulkan data dengan baik. Instrumen dalam penelitian tindakan kelas 

ini adalah dengan menggunakan instrumen penelitian dan instrumen 

pembelajaran.  

1. Instrumen Pembelajaran. 

a) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

pembelajaran adalah instrumen yang dipakai selama pembelajaran 

berlangsung.  Instrumen pembelajaran yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan media 

pembelajaran lainnya. 
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2. Instrumen Pengungkap Data Penelitian 

a) Lembar Observasi Aktivitas Guru dan Siswa 

Lembar observasi ini untuk mengetahui gambaran pelaksanaan 

pembelajaran di kelas secara umum. Pada penelitian ini, observasi 

dilakukan pada dua objek yaitu guru dan siswa. Observasi pada guru 

dilakukan untuk menilai keterlaksanaan rencana pelaksanaan 

pembelajaran, sedangkan pada siswa dilakukan untuk mengetahui aktivitas 

siswa. Lembar observasi disusun sesuai dengan langkah kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan media gambar seri. dengan 

menggunakan media gambar seri. 

Untuk mengungkapkan data-data penelitian tersebut maka peneliti 

menggunakan teknik observasi. Observasi ialah metode atau cara-cara 

menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai 

tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok 

secara langsung (Purwanto, 2004, hlm. 149). Dalam menggunakan metode 

observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format 

atau blangko pengamatan sebagai instrumen (Arikunto, 2006, hlm. 229). 

Disertakan pula kolom-kolom untuk menuliskan segala aktivitas guru dan 

siswa selama proses pembelajaran..  

b) Lembar Kerja Siswa 

Lembar instrumen ini untuk menilai hasil dari karangan yang telah 

siswa buat. Siswa menuliskan karangannya pada lembar kerja siswa yang 

telah dibuat. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peningkatan 

kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi. 

Untuk mengungkapkan data-data penelitian tersebut maka peneliti 

menggunakan teknik tes yaitu tes tertulis. Arikunto (2010, hlm. 193) 

menyatakan bahwa tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat 

lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok. Pada penelitian ini, tes diberikan untuk mengukur kemampuan 

menulis karangan narasi siswa.   
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c) Catatan Lapangan 

Catatan lapangan pada dasarnya berisi deskripsi atau paparan tentang 

latar kelas dan aktivitas pembelajaran. Catatan lapangan dibuat 

berdasarkan hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran baik mulai 

dari interaksi belajar mengajar baik guru dengan siswa maupun siswa 

dengan siswa.  

Untuk mengungkapkan data-data penelitian tersebut maka peneliti 

menggunakan teknik observasi. Menurut Wiriaatmadja (2009, hlm. 125) 

menyatakan bahwa “field notes adalah sumber informasi yang sangat 

penting dalam penelitian.” 

 

G. Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui beberapa tahapan 

dalam siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan 

(Planning), pelaksanaan (Action), pengamatan (Observation), dan refleksi 

(Reflecting). 

1. Siklus I 

a. Tahap Perencanaan  

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menggunakan media gambar seri pada pembelajaran Bahasa Indonesia di 

kelas III. 

2) Merancang alat/bahan dan media pembelajaran dalam menggunakan 

media gambar seri pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas III. 

3) Membuat pedoman atau instrumen berupa lembar observasi untuk 

mengetahui keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media 

gambar seri. 

4) Menyusun alat/instrumen evaluasi pembelajaran. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media gambar seri 

pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas III. 
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2) Melakukan tes evaluasi ketika proses pembelajaran berlangsung (Siklus 

I) untuk mendapatkan data mengenai kemampuan menulis karangan 

narasi siswa. 

3) Mencatat semua aktivitas belajar yang terjadi oleh pengamat pada lembar 

observasi yang telah disediakan. 

4) Berdiskusi dengan pengamat untuk mengklarifikasi hasil pengamatan 

belajar siswa pada lembar observasi. 

c. Tahap Pengamatan 

Pengamatan dilakukan pada saat tahap pelaksanaan penelitian. 

Dimana tahap ini peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yaitu menggunakan media 

gamabar seri. Sedangkan pengamat bertugas untuk mengamati seluruh 

aktivitas belajar mengajar dan mencatatnya pada lembar observasi yang 

telah disediakan oleh peneliti. 

d. Tahap Refleksi 

Tahap refleksi dilakukan untuk mengkaji dan mengevaluasi 

seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama penelitian tindakan 

kelas. Peneliti melakukan evaluasi  untuk melihat kekurangan dan 

kelebihan pada proses pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus I.  

Perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi pada siklus II 

dapat dilaksanakan atas hasil evaluasi dari siklus I. Temuan pada tahap 

refleksi siklus I digunakan untuk memperbaiki RPP dan pembelajaran 

siklus II. 

2. Siklus II 

Pada pelaksanaan tindakan siklus II ini tidak jauh berbeda dengan 

siklus I, hanya saja pada siklus II ini akan lebih dimaksimalkan kembali 

apabila pada siklus I sudah mencapai peningkatan hasil pembelajaran yang 

cukup baik. 

a. Tahap Perencanaan  

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menggunakan media gambar seri pada pembelajaran Bahasa 
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Indonesia di kelas III berdasarkan perbaikan hasil refleksi dari 

pelaksanaan tindakan siklus I. 

2) Merancang alat/bahan dan media pembelajaran dalam menggunakan 

media gambar seri pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas III. 

3) Membuat pedoman atau instrumen berupa lembar observasi untuk 

mengetahui keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

media gambar seri. 

4) Menyusun alat/instrumen evaluasi pembelajaran. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media gambar 

seri pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas III berdasarkan 

perbaikan hasil refleksi dari pelaksanaan tindakan siklus I. 

2) Melakukan tes evaluasi ketika proses pembelajaran berlangsung 

(Siklus II) untuk mendapatkan data mengenai kemampuan menulis 

karangan narasi siswa. 

3) Mencatat semua aktivitas belajar yang terjadi oleh pengamat pada 

lembar observasi yang telah disediakan. 

4) Berdiskusi dengan pengamat untuk mengklarifikasi hasil 

pengamatan belajar siswa pada lembar observasi. 

c. Tahap Pengamatan 

Pengamatan dilakukan pada saat tahap pelaksanaan penelitian. 

Dimana tahap ini peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sedangkan pengamat 

bertugas untuk mengamati seluruh aktivitas belajar mengajar dan 

mencatatnya pada lembar observasi yang telah disediakan oleh peneliti. 

d. Tahap Refleksi 

Tahap refleksi dilakukan untuk mengkaji dan mengevaluasi 

seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama penelitian tindakan kelas. 

Peneliti melakukan evaluasi  untuk melihat kekurangan dan kelebihan 

pada proses pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus II.  

Perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi pada siklus III 

dapat dilaksanakan atas hasil evaluasi dari siklus II. Temuan pada tahap 
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refleksi siklus II digunakan untuk memperbaiki RPP dan pembelajaran 

siklus III. 

3. Siklus III 

Pada pelaksanaan tindakan siklus III ini tidak jauh berbeda dengan 

siklus II, hanya saja pada siklus III ini akan lebih dimaksimalkan kembali 

apabila pada siklus II sudah mencapai peningkatan hasil pembelajaran yang 

cukup baik. 

a. Tahap Perencanaan  

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menggunakan media gambar seri pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

di kelas III berdasarkan perbaikan hasil refleksi dari pelaksanaan 

tindakan siklus II. 

2) Merancang alat/bahan dan media pembelajaran dalam menggunakan 

media gambar seri pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas III. 

3) Membuat pedoman atau instrumen berupa lembar observasi untuk 

mengetahui keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media 

gambar seri. 

4) Menyusun alat/instrumen evaluasi pembelajaran. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media gambar seri 

pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas III berdasarkan 

perbaikan hasil refleksi dari pelaksanaan tindakan siklus II. 

2) Melakukan tes evaluasi ketika proses pembelajaran berlangsung 

(Siklus III) untuk mendapatkan data mengenai kemampuan menulis 

karangan narasi siswa. 

3) Mencatat semua aktivitas belajar yang terjadi oleh pengamat pada 

lembar observasi yang telah disediakan. 

4) Berdiskusi dengan pengamat untuk mengklarifikasi hasil pengamatan 

belajar siswa pada lembar observasi. 

c. Tahap Pengamatan 

Pengamatan dilakukan pada saat tahap pelaksanaan penelitian. 

Dimana tahap ini peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai 
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dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sedangkan pengamat 

bertugas untuk mengamati seluruh aktivitas belajar mengajar dan 

mencatatnya pada lembar observasi yang telah disediakan oleh peneliti. 

d. Tahap Refleksi 

Tahap refleksi dilakukan untuk mengkaji dan mengevaluasi seluruh 

kegiatan yang telah dilaksanakan selama penelitin tindakan kelas serta 

hasil pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus III. Apabila pada 

siklus III ini mengalami peningkatan yang memuaskan maka peneliti akan 

menarik kesimpulan mengenai proses pembelajaran yang dilakukan.  

 

H. Pengolahan Data dan Keabsahan Data 

1. Pengolahan Data 

Dalam Penelitian tindakan kelas ini menggunakan teknik analisis data 

kualitatif dan kuantitatif untuk pengumpulan dan pengolahan data. 

Pengolahan data kuantitatif diperoleh dari hasil menulis karangan narasi 

dalam bentuk LKS. Sedangkan pengolahan data kualitatif diperoleh dari hasil 

lembar observasi aktivitas guru dan siswa serta catatan lapangan 

a. Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa lisan atau tulisan tentang 

tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif itu berwujud uraian 

terperinci, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus. Setelah data terkumpul, 

tahap selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dianalisis. Sugiyono 

(2013, hlm.244) mendefinisikan analisis data sebagai berikut: 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang kurang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan yang diceritakan kepada orang lain 

Miles dan Huberman (dalam Baswori dan Suwandi, 2008, hlm.209)  

Terdapat beberapa jalur analisis data kualitatif yang telah dimodifikasi, yaitu 

reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, penafsiran data, dan penarikan 

kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
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1) Reduksi Data 

merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan 

penginformasian data dari lapangan yang masih dalam bentuk data kasar.  

2) Klasifikasi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan dikelompokkan berdasarkan aktivitas 

guru dan siswa ke dalam jenis-jenis kegiatan pembelajaran berupa kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

3) Penyajian Data (Data Display) 

kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi 

kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan bentuk penyajian data 

kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, 

jaringan, dan bagan. 

4) Penafsiran Data 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menafsirkan kegiatan pembelajaran yang 

sudah baik dan belum baik sesuai rencana. Untuk kegiatan yang dianggap 

belum baik maka dicari penyebabnya dan memberikan solusi untuk 

memperbaikinya. 

5) Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk 

mengambil tindakan atau untuk menyimpulkan hasil pengolahan data. 

 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil karangan siswa dari setiap siklus. 

Data tersebut digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan menulis 

karangan narasi siswa. Untuk mengolah data kuantitatif, terdapat beberapa 

langkah sebagai berikut : 

a) Penyekoran hasil Karangan 

Dalam penyekoran hasil karangan siswa tidak ada rumus baku yang 

dijadikan sebagai dasar untuk mencari skor siswa. Sehingga peneliti perlu 

untuk menyusun dan menggunakan kriteria penskoran dalam penilaian 

karangan narasi. Maka adapun rambu rambu dalam menilai hasil karangan 

narasi siswa sebagai berikut: 
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Tabel 3.1  

Format Penilaian Karangan Narasi  

No Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

Bobot Skor 
SB B C K 

1. 
Kesesuaian Judul, Tema dan 

Isi Karangan 
    5  

2. Tokoh     5  

3. Latar     5  

4. Ejaan dan Tanda Baca      5  

5. 
Penggunaan Diksi dan 

Keterpaduan antar Paragraf 
    5  

Diadaptasi dari (Nurhijriani, 2014, hlm. 30) dengan modifikasi 

sendiri. 

Tabel 3.2  

Arti Skala 

Kategori Keterangan Nilai 

K Kurang 1 

C Cukup 2 

B Baik 3 

SB Sangat Baik 4 

 

Setiap penilaian aspek dikalikan dengan bobot yang telah 

ditentukan kemudian dijumlahkan keseluruhannya, maka didapatkan nilai 

untuk hasilkarangan siswa. Untuk lebih jelanya deskripsi skala penilaian 

karangan narasi siswa dapat dilihat pada Lampiran B.1 halaman 94. 

b) Pengolahan nilai rata – rata kelas 

Pengolahan nilai rata – rata kelas yang diperoleh siswa yaitu dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

 (Sumber : Aqib, 2009, hlm. 41) 

R = 
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Keterangan 

R : nilai rata – rata 

∑x : jumlah semua nilai siswa 

∑N : jumlah siswa 

c) Pengolahan Persentase Ketuntasan Belajar Menulis Karangan Narasi 

Untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran perlu diadakannya 

perhitungan persentase jumlah siswa yang tuntas atau telah memenuhi 

KKM pada mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu 70. Kelas dikatakan 

sudah tuntas secara klasikal jika telah mencapai 85% dari keseluruhan 

siswa yang memperoleh nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

(Depdiknas, 2006). Pengolahan data ketuntasan secara klasikal dihitung 

dengan menggunakan rumus : 

 

P =  
                             

       
        

Tabel 3.3 

Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa (%) 

Tingkat keberhasilan (%) Klasifikasi 

> 80 % Sangat tinggi 

60 – 79 % Tinggi 

40 – 59 % Sedang 

20 – 39 % Rendah 

> 20 % Sangat rendah 

(Sumber : Aqib, 2009 hlm. 41) 

3. Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif membuktikan nilai 

kebenaran data dari hasil observasi aktivitas guru dan siswa dan catatan 

lapangan (filed notes). Dalam penelitian ini keabsahan data dibuktikan 

dengan tiga hal, yaitu : 
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a. Alat pengumpul data berupa lembar observasi aktivitas guru dan siswa 

yang bersifat terbuka. 

b. Alat pengumpul data berupa LKS yang disusun untuk menilai 

kemampuan menulis karangan narasi siswa. 

c. Teknik Triangulasi Data 

“Triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber” (Sugiyono, 2013, 

hlm. 372). Teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Peneliti memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh dari 

narasumber penelitian Misalnya data diperoleh dengan observasi, 

dokumentasi, catatan lapangan. Bila dengan ketiga teknik uji kredibilits data 

tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan 

diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, 

untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin 

semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda (Sugiyono, 2013, hlm. 

373). 

 


