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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Desain Penelitian 

3.1.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini mengenai bagaimana pola asuh yang terjadi pada keluarga ibu 

yang berprofesi sebagai buruh pabrik di Desa Padalarang Kecamatan Padalarang 

Kabupaten Bandung Barat. Peneitian ini meneliti tentang bagaimana kehidupan 

keluarga ibu berprofesi buruh ini secara lebih mendalam sehingga peneliti 

memutuskan untuk menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang 

dikumpulkan berasal dari naskah wawancara, catatan, dokumen pribadi, memo, 

gambar dan lain sebagainya. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini ditujukan 

pada prilaku sosial masyarakat yang didapat dari wawancara dan observasi yang 

diperoleh secara langsung dari informan guna memahami situasi sosial, peristiwa, 

peran dan interaksi. Seperti yang dikemukakan oleh Moelong (2007, hlm. 6) 

mengemukakan bahwa: 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasapada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Creswell (2010, hlm. 4) mendeskripsikan penelitian kualitatif merupakan metode-

metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu 

atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. 

Selanjutnya Creswell (2010, hlm. 4) mengatakan bahwa: 

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya seperti mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang 

spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari 

tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data. 

Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki kerangka yang fleksibel. 

Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menetapkan cara 

pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna 

individual dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. 

Dari beberapa pendapat  diatas disimpulkan bahwa pendekatan dalam penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini merupakan 

pendekatan penelitian ilmiah, dengan menggunakan berbagai metode dengan 

pemahaman makna secara deskriptif sebagai hasil akhirnya. Penelitian ini 
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dilakukan berdasarkan kenyataan secara benar dan hasil akhirnya berupa 

deskriptif. Alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif adalah karena 

peneliti tidak menguji hipotesis tetapi mencari simpulan atau informasi-informasi 

yang terkait dengan pola asuh yang ada dalam lingkungan keluarga ibu berprofesi 

buruh sehingga dapat menjadi sebuah informasi yang akurat karena didapat secara 

langsung terjun ke lingkungan keluarga yang diteliti. 

3.1.2. Metode Penelitian 

Metode merupakan cara untuk mengungkapkan kebenaran yang objektif. 

Kebenaran tersebut merupakan tujuan, sementara metode itu adalah cara. 

Penggunaan metode dimaksudkan agar kebenaran yang diungkapkan benar-benar 

berdasarkan bukti ilmiah yang kuat. Oleh karena itu, metode dapat diartikan pula 

sebagai prosedur atau rangkaian cara yang secara sistematis dalam menggali 

kebenaran ilmiah. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan  metode 

penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan obserasi, wawancara 

atau angket mengenai keadaan sekarang ini, mengenai subjek yang di teliti. 

Menurut Usman (2009, hlm. 130) bahwa: 

Peneltian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut 

pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan 

penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengna kata-kata apa yang 

melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan dna 

bertindak). Minimal ada tiga hal yang digambarkan dalam peenlitian 

kualitatif yaitu karaktristik perilaku, kegiatan atau kejadian yang 

terjadi selama penelitian dan keadaan lingkungan atau karakteristik 

tempat penelitian berlangsung. 

Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif ini adalah karena dalam 

penelitian ini penulis akan menggambarkan atau melukiskan data hasil 

temuan di lapangan dengan sebenarnya yang ditemukan oleh penulis 

terkait pendapat informan, sesuai dengan masalah yang diteliti dalam 

penelitian ini dengan terjun kelapangan mencari informasi secara langsung 

dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dan dalam hal ini peneliti 

tidak menguji hipotesis melainkan mencari informasi mengenai pola asuh 

yang ada di keluarga ibu pekerja buruh pabrik di Desa Padalarang.  
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3.2. Partisipan dan Lokasi Penelitian 

3.2.1.Partisipan 

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian dimana penelitian 

tidak menggunakan populasi dan sampel. Subjek dalam penelitian ini ditentukan 

dengan teknik sampling yang sering digunakan oleh penelitian kualitatif yaitu 

dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Adapun teknik 

purposive sampling adalah dengan mencari sumber atau subjek penelitian yang 

benar-benar mengetahui tentang masalah yang sedang diteliti maka dari itu yang 

menjadi subjek penelitina dalah ayah, ibu dan anak dari keluarga ibu yang 

berprofesi buruh, sedangkan snowball sampling adalah teknik pengambilan 

sampling yang bila mana masalah masih belum dapat terjawab maka sampel akan 

semakin banyak untuk diteliti. Maka dalampenelitian ini ada lima keluarga yang 

menjadi informan penelitian agar hasil yang didapat lebih meyakinkan. 

Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi sumber data untuk 

menemukan gambaran mengenai pola asuh di lingkungan keluarga ibu yang 

berprofesi buruh adalah keluarga ibu yang berprofesi sebagai buruh. Penelitian ini 

menitikberatkan pada bagaimana sorang ibu yang berprofesi sebagai buruh ini 

menjalankan perananya sebagai pendidik anak dirumah. 

Dalam penelitian ini partisipan atau objek penelitian adalah keluarga ibu  

yang memiliki kriteria sebagai berikut : 

1. Perempuan yang sedang bekerja sebagai buruh pabrik. 

2. Perempuan yang tengah menikah dan memiliki anak. 

3. Memiliki anak pada usia kanak-kanak dan remaja. 

Selain anggota keluarga yang mnejadi informan dalam penelitian ini, data 

didapatkan pula melalui wawancara dengan para tetangga sekitar rumah para 

informan untuk memperkuat jawaban dari hasil wawancara dengan informan. 

3.2.2.Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasikan di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat. 

Peneliti memilih untuk menjadikan lokasi ini sebagai lokasi penelitian sebab, pada 

desa ini terdapat banyak perusahaan atau pabrik yang cukup besar yang 

mengakibatkan masyarakat sekitar khususnya wanita, bekerja menjadi seorang 

buruh pabrik. 
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3.3.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data yang dapat membantu menjawab atau memecahkan masalah 

penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa cara, dengan subjek penelitian yaitu perempuan yang tengah bekerja 

sebagai buruh pabrik dan memiliki anak usia kanak-kanak sampai remaja. 

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pola asuh yag terjadi pada 

keluarga ibu yang berprofesi sebagia buruh pabrik di Desa Padalarang Kecamatan 

Padalarang Kabupaten Bandung Barat. 

Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, studi 

dokumentasi dan studi literatur.  

3.3.1. Observasi 

Observasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengamati, dengan 

melihat, mendengarkan, merasakan, mencium, mengikuti, segala hal yang terjadi 

dengan cara mencatat atau merekam segala fenomena yang terjadi. Riduwan 

(2009, hlm. 74) mengemukakan bahwa “Observasi atau pengamatan yaitu 

melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari 

dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan 

tindakan manusia, fenomena alam, proses kerja dan penggunaan respon kecil.” 

Dalam penelitian ini observasi difokuskan pada aktifitas keluarga ibu yang 

berprofesi sebagai buruh pabrik, dengan menggunakan alat pengumpul data yang 

dapat berupa rekaman, gambar, serta catatan berkala yang didapatkan saat 

penelitian dilakukan. Selain itu observasi yang dilakukan oleh peneliti juga 

meliputi hubungan keluarga dengan masyarakat sekitar. 

3.3.2.Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai 

sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. (Basrowi, 2008, hlm. 127). 

Metode Interview adalah sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan 

dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara (narasumber) 

dilakukan secara berhadap-hadapan. (Hanitijo, 1994, hlm. 57). 
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Wawancara dalam penelitian dilakukan untuk memperoleh data mengenai 

bagaimana pola asuh yang diakukan oleh ibu yang berprofesi buruh terhadap 

anaknya. Wawancara ini dilakukan dengan cara bertanya secara langusng kepada 

ibu yang berprofesi buruh dan di lakukan verivikasi dari hasil wawancara tersebut 

kepada anggota keluarga ibu berprofesi buruh yang terdiri dari anak dan suami ibu 

tersebut. Wawancara tersebut mengenai bagaimana pola asuh yang dilakukan 

dalam keluarga tersebut beserta dengan kendala-kendala yang dirasakan oleh ibu 

yang memiliki peran ganda tersebut. Dan juga bagaimana tanggapan anggota 

keluarga tersebut dengan apa yang dilakukan oleh ibu pekerja buruh pabrik. 

3.3.3. Studi Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang 

diperoleh melalui dokumen-dokumen yang mendukung dari peneitian ini, seperti 

yang diutarakan oleh Usman (2009,hlm.69). Teknik pengumpulan data dengan 

dokumentasi adalah mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan 

dokumen, yakni dapat berupa catatan buku, majalah, surat, notulen, agenda dan 

lain-lain, yang dimaksudkan untuk memperoleh data secara tertulis untuk 

melengkapi data penelitian. Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah data yang didapat dari desa yang menjadi pedoman utama 

peneliti bahwa masyarakat khususnya wanita di desa ini kebanyakan merupakan 

seorang buruh pabrik, yang dimana dari data tersebut semakin memperkuat 

mengenai banyaknya ibu yang bekerja sebagai buruh pabrik dan harus membagi 

waktunya dengan peran ganda yang mereka miliki. 

3.3.4.Studi Literatur 

Studi kepustakaan atau studi literatur adalah penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, skripsi, jurnal, artikel 

internet dan majalah atau liflet, yang berkenaan dengna masalah dan tujuan 

penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut diatas penulis berusaha mencari data 

berupa teori, pengertian, dan uraian-uraian yang dikemukakan oleh para ahli 

sebagai landasan teoretis khususnya mengenai masalah-masalah yang sejalan 

dengan penelitian ini. Yang terdiri dari konsep-konsep mengenai pola asuh, 

keluarga dan peran ibu bekerja. Dari pemaparan teknik penggumpulan data diatas, 

dapat dirangkum secara sederhana sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan 

data 

Aspek Sumber data 

Observasi/pengamatan Aktivitas keluarga ibu 

yang berprofesi buruh 

Keluarga ibu yang 

berprofesi buruh 

Wawancara Bagaimana pola asuh 

yang dijalankan oleh ibu 

yang berprofesi sebagai 

buruh pabrik dan apa saja 

kendala yang 

dialaminya? 

Ibu yang berprofesi 

sebagai buruh pabrik 

 

 

 

Studi Dokumentasi Proses kehidupan sehari-

hari ibu yang berprofesi 

sebagai buruh pabrik. 

Keluarga ibu yang 

berprofesi sebagai buruh 

pabrik 

Studi 

Literatur/Kepustakaan 

Mengenai konsep pola 

asuh yang berada pada 

keluarga ibu berprofesi 

buruh seperti : konsep 

keluarga, pola asuh, 

peran dan lain-lain 

Yakni berupa buku, 

jurnal, artikel, dokumen, 

internet dan sebagainya 

yang mencangkup 

tentang konsep-konsep 

tersebut. 

Sumber :Teknik pengumpulan data penulis tahun 2015. 

3.4.Penyusunan Alat Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian diperlukan penyusunan alat untuk mempermudah 

penelitian. Adapun penyusunan alat pengumpul data pada penelitian ini 

dijabarkan sebagai berikut: 

3.4.1. Penyusunan Kisi-kisi Penelitian 

Penelitian dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang dijabarkan dalam 

pertanyaan agar memudahkan dalam alat pengumpulan data. Penyusunan kisi-kisi 

penelitian ini dilakukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah, indikator, dan 

kepada siapa penelitian diaksanakan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh 

peneliti, yang kemudian dijabarkan kedalam pertanyaan-pertanyaan agar dapat 

mempermudah pengumpulan data. 
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3.4.2. Penyusunan Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi/pengamatan 

dan wawancara kepada keluarga ibu yang berprofesi buruh. Penggunaan teknik 

obserasi/pengamatan dilakukan untuk melihat keadaan dilapangan secara dekat 

dan langsung, mengenai pola asuh yang terjadi pada keluarga ibu yang berprofesi 

sebagai buruh pabrik. 

3.4.3. Penyusun Pedoman Wawancara 

Sebelum melakukan wawancara perlu disusun pedoman wawancara yang 

bertujuan untuk mempermudah penulis melakukan wawancara dengan adanya 

patokan pertanyaan yang masih bisa bertambah suatu waktu, sehingga wawancara 

yang dilakukan terarah. Pedoman wawancara dibuat sesuai dengan rumusan 

masalah dan indikator yang telah dibuat yaitu menegnai pola asuh keluarga ibu 

yang berprofesi buruh. Mengenai pola asuh yang digunakan, faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan pola asuh dan hambatan yang dirasakan oleh ibu 

berprofesi buruh.  

3.4.4. Penyusunan Pedoman Observasi 

Pedoman observasi perlu disusun sebelum peneliti terjun ke lapangan untuk 

penelitian sesuai tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini 

dilakukan agar kedatangan peneliti di lapangan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Pedoman observasi ini dibuat dalam bentuk tabel dan 

sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu mengenai pola asuh yang 

terjadi pada keluarga ibu yang berprofesi buruh dan juga hubungan sosial yang 

dijalani oleh keluarga tersebut. 

3.5. Teknik Analisis Data 

Setelah mendapatkan data yang diperlukan dari observasi, wawancara, studi 

dokumentasi, dan studi literatur, maka tahap selanjutnya dalah pengolahan dan 

analisis data. Ada berbagai teknik analisa data menurut para ahli. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data versi Miles dan 

Huberman. Miles dan Huberman (Usman, 2009: 85-88) mengemukakan bahwa 

“Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data, 

serta penarikan kesimpulan atau verifikasi”. 
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3.5.1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 

catatan-catatan lapangan. Pada langkah reduksi data ini dipilih data yang relevan 

dengan penelitian. Data yang tidak relevan dapat dibuang, dan jika diperlukan 

penulis dapat menambahkan data baru sehingga data yang terkumpul dapat 

diverifikasi. Reduksi data yang diakukan oleh peneliti disini dilakukan untuk 

memfokuskan atau mempertajam hasil penelitian pada jawaban-jawaban yang 

tepat terhadap pertanyaan penelitian yang sebelumnya telah ditetapkan yaitu 

mengenai bagaimana pola asuh anak pada keluarga ibu yang berprofesi buruh di 

Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. 

3.5.2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Pada langkah ini penulis mendeskripsikan data hasil temuan di 

lapangan, untuk bisa ditarik kesimpulan. Penarikan ksimpulan tersebut dijadikan 

laporan yang disajikan sebagai hasil penelitian yang dipaparkan pada hasil dan 

pembahasan di Bab IV yang menggambarkan tentang bagaimana pola asuh yang 

terjadi pada keluarga ibu yang berprofesi sebagai buruh pabrik. 

Dalam penelitian ini display data dilakukan daam berbagai bentuk 

disesuaikan dengan kebutuhan. Karena penelitian ini adaah peneitian kualitatif 

maka penyajian data degna menggunakan bentuk deskriptif adalah bentuk yang 

banyak digunakan oleh peneiti. 

3.5.3. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah langkah akhir dalam analisis 

data kualitatif versi Miles dan Huberman. Setelah data dideskripsikan selanjutnya 

adalah penarikan kesimpulan dari hasil dari pelaksanaan yang telah dilakukan dan 

juga dilakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan 

yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. 

Kesimpulan yang dilakukan dalam peneitian ini ditujukan untuk menjawab 

rumusan masalah yang menjadi pertanyaan penelitian. Artinya ketika hasil 

penelitian telah di dapat dan dipaparkan dengna bentuk deskripsi, maka dari 
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berbagai hasil yang ditemukan akan ditarik kesimpulan yang menjawab 

pertanyaan penelitian tersebut, yang pada akhirnya akan diverifikasi dengan 

temuan yang ada dilapangan. Jika semuanya telah terasa singkron maka 

pembuatan laporan penelitian inipun di susun secara baik. 

Teknik analisi data diatas menurut Miles dan Huberman menggambarkan 

keterkaitan ketiga kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi yang dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini: 

Gambar 3.1 

Model Interaktif  Miles dan Huberman, 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :(Usman, 2009, hlm. 88) 

Dengan adanya proses diatas diharapkan dapat menemukan atau 

menghasilkan informasi atau temuan baru yang sebelumnya belum didapatkan. 

Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih samar-samar atau belum jelas, sehingga telah diteliti menjadi 

jelas. Kesimpulan dalam penelitian ini berupa pernyataan singkat mengenai “Pola 

Asuh Anak di Lingkungan Keluarga Ibu yang Berprofesi Buruh”. Dengan proses 

pengolahan data dilapangan dengan observasi dan wawancara yang selanjutnya 

hasilnya akan diolah sebagai mana pemaparan teknik analisis data diatas. 

3.6. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, temuan dinyatakan valid jika tidak terdapat 

perbedaan antara laporan dan hasil temuan, tetapi perlu diketahui bahwa 

kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersikap tunggal, tetapi 

Pengumpulan 

Data 

Penyajian 

data 

Reduksi 

Data Kesimpulan/

Verifikasi 
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jamak dan tergantung pada kontruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang 

sebagai hasil proses mental setiap individu dengan berbagai latar belakangnya. 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan 

ketekuan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisisi 

kasus negatif, dan member check.Sugiyono, (2007, hlm. 121). 

Dalam penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk/ganda, 

dinamis/selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti 

semula. Selain itu, cara melaporkan penelitian bersifat individualistik, selalu 

berbeda dari orang perorang. Tiap peneliti memberi laporan menurut bahwa dan 

jalan fikirannya sendiri. Demikian dalam pengumpulan data, pencatatan hasil 

observasi dan wawancara terkadang unsur individualistik itu ada. Dalam 

penelitian kualitatif proses uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas. Uji 

kredibilitas tersebut meliputi : 

3.6.1. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi 

dapat juga dlakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain 

yang  diberi tugas melakukan pengumpulan data. Sugiyono (2007, hlm.125) 

Dalam triangulasi terdapat tiga macam, triangulasi sumbr, triangulasi teknik 

pengumpulan data dan triangulasi waktu. Menurut Sugiyono (2007, hlm. 127) 

menjelaskan mengenai tiga macam triangulasi sebagai berikut: 

1) Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber pada penelitian ini berguna untuk menguji keabsahan 

data yang dilakukan dengan cara mengecek apakah data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber. Seperti pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 3.2 

Triangulasi Sumber 

 

 

 

 

Sumber : Diolah oleh Peneliti 2015 

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan dalam triangulasi sumber ini 

peneliti mengecek data dari ibu berprofesi buruh yang selanjutnya data yang 

diambil dari anak dan ayah agar mendapatkan keabsahan data yang berasal dari 

lapangan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk verifikasi atau pembuktian kebenaran 

dari data yang ditemukan atau didapatkan dari wawancara informan utama yaitu 

ibu yang bekerja sebagai buruh pabrik. 

2) Triangulasi Teknik 

Pada triangulasi teknik ini untuk menguji keabsahan data yang dialkukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dengan menggunakan teknik 

yang dipakai dalam mencari data di lapangan. Seperti pada gambar dibawah ini:  

Gambar 3.3 

Triangulasi Teknik 

 

 

 

 

Sumber : Sugiyono (2007, hlm.126) 

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa triangulasi teknik ini 

memiliki tiga teknik yang akan digunakan dalam mengecek data dengan cara 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan agar hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan dianggap benar dan sinkron. 

3) TriangulasiWaktu 

Triangulasi waktu juga mempengaruhi kredibilitas data. Apabila data yang 

diambil pada pagi hari saat sumber masih segar dalam melakukan wawancara 

kepada sang ibu yang belum melakukan pekerjaan yang berat data yang didapat 

akan lebih valid. Seperti pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 3.4 

Triangulasi waktu 

 

 

 

 

Sumber : Sugiyono (2007, hlm. 126) 

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa dalam triangulasi 

waktu ini peneliti mengecek data yang diperoleh pada saat pagi, siang, dan sore 

hari. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian yang diperoleh tidak ada perbedan 

dari yang didapat. 
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