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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif 

sebagai rancangan/desain penelitiannya. Silalahi (2012, hlm. 77) mengemukakan 

bahwa “penelitian kualitatif adalah suatu proses penyelidikan untuk memahami 

masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang 

dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan 

disusun dalam sebuah pendeskripsian”. Sedangkan menurut Furchan (1992, hlm. 

32) Metode kualitatif adalah : ”prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif yang berupa atau prilaku yang dapat diamati dari orang-orang  (subjek 

itu sendiri)”. 

Berdasarkan pendapat tersebut maka penelitian ini menggunakan desain 

penelitian kualitatif yaitu masalah penelitian yang berasal dari fenomena sosial 

yaitu fenomena gotong royong sebagai bentuk solidaritas dalam kehidupan 

masyarakat Kampung Naga sebagai kampung adat yang terbuka pada 

modernisasi.  

Analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini lebih bersifat 

deskriptif-analitis yang berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara 

sistematis dan menyeluruh. Menurut Nasution ()1992, hlm. 32) berpendapat 

bahwa “Penelitian deskriptif, digunakan untuk memberi gambaran yang lebih 

jelas tentang situasi-situasi sosial”. Sehingga metode deskriptif ini dipandang 

sesuai dengan penelitian ini. 

3.2 Partisipan dan tempat penelitian 

3.2.1 Partisipan  

Partisipan penelitian merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran 

penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi. Seperti yang 

dikemukakan oleh Idrus (2009, hlm.91) bahwa “subjek penelitian adalah individu, 

benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam 

pengumpulan data penelitian”. Dari sini peneliti diharapkan mampu mengenalkan 

subjek penelitian secara mendalam guna mendapatkan informasi. Penentuan 
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subjek penelitian ini bertujuan agar peneliti mampu sebanyak mungkin 

mengumpulkan informasi mengenai permasalahan pemaknaan nilai gotong 

royong dalam kehidupan masyarakat Kampung Naga. 

 Menurut Bungin (2011) menjelaskan bahwa: 

Objek penelitian yang fokus dan lokus penelitian kualitatif adalah 

menjelaskan objek penelitian yang fokus dan lokus penelitian, yaitu apa 

yang menjadi sasaran. Sedangkan informan penelitian adalah subjek yang 

memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain 

yang memahami objek penelitian. (hlm.78) 

 

Pada penelitian ini, istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah 

informan penelitian. Informan penelitian merupakan subjek yang memahami 

informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami 

objek penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan pokok atau 

informan kunci yang menjadi informan utama dalam penelitian dan informan 

pangkal sebagai informan pendukung, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 3.1 

Data Infoman Pokok dan Informan Pangkal 

Informan Pokok Informan Pangkal 

Kucen 

Lebe  

Punduh 

Ketua RT 

Ketua RW 

Anak-anak di Kampung Naga  

Orang tua di Kampung Naga 

Lansia di Kampung Naga  

 

Sumber : data olahan peneliti (2015) 

Berdasarkan tabel 3.1 tokoh adat yang terdiri dari kuncen, lebe, punduh, dan 

patunggon dijadikan sebagai informan pokok karena mereka merupakan sumber 

informan yang akan mengetahui secara rinci mengenai bentuk serta kegiatan 

gotong royong di masyarakat Kampung Naga. Masyarakat Kampung Naga 

sebagai informan pangkal seperti anak-anak, orangtua, lansia dapat memberikan 

tambahan data mengenai gotong royong yang ada di lingkungan masyarakat.  

3.2.2 Tempat Penelitian 

Tempat dalam penelitian ini dilaksanakan di kampung adat yakni  

Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, 

Provinsi Jawa Barat. Kampung Naga ini adalah satu dari sekian kampung adat di 
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Indonesia yang memiliki ciri khas dan karakteristik yang kuat dalam memegang 

teguh nilai-nilai budaya, serta memiliki keterbukaan terhadap masyarakat luar dan 

masyarakat pendatang, dan tetap menjaga tradisi ditengah arus modernisasi serta 

globalisasi yang semakin hari semakin berkembang pesat. 

3.3 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dalam penelitian untuk 

mengumpulkan data, menghimpun dan memperoleh data yang tepat dan sesuai 

dengan kondisi dilapangan. Seorang peneliti harus cepat memilih dan mancari 

dimana sumber data berada, dalam penelitian kualitatif yang paling independen 

terhadap metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah: 

3.3.1 Metode Wawancara Mendalam 

Wawancara atau sering kita sebut proses tatap muka melalui tanya jawab 

antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara biasanya disebut 

intervieuwer sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee. Bungin 

(2007) menyatakan bahwa: 

Metode wawancara mendalam adalah sama seperti metode wawancara 

lainnya, hanya peran pewawancara, tujuan wawancara, peran informan, dan 

cara melakukan wawancara berbeda dengan wawancara pada umumnya. 

(hlm.111) 

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa wawancara mendalam membutuhkan 

waktu yang cukup lama dilakukan oleh peneliti terhadap informan dengan materi 

wawancara yang telah disediakan, alur wawancara mendalam ini dilakukan sesuai 

dengan aktifitas masyarakat Kampung Naga terutama pada kegiatan-kegiatan 

adat, dimana sebelumnya telah disepakati jadwalnya untuk wawancara terlebih 

dahulu. Kemudian, wawancara mendalam ini dilakukan kembali saat observasi 

partisipatif, yakni pada saat peneliti terjun langsung ke lapangan pada kegiatan 

tertentu yang berkaitan dengan gotong royong. 

3.3.2 Observasi Partisipasi 

Observasi merupakan pengamatan yang didalamnya melakukan 

pengamatan pada sebuah objek. Menurut Bungin (2010) menjelaskan observasi 

atau pengamatan yaitu: 

Kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata 

sebagai alat bantu utamanya. Kriteria suatau pengamatan dikatakan 

sebagai kegiatan pengumpulan data yaitu: pengamatan digunakan dalam 
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penelitian dan telah direncanakan secara serius; pengamatan harus 

berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan; pengamatan 

dicatat secara sistematik dan dihubungkan dengan proporsisi umum dan 

bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian; 

pengamatan dapat dicek dan dikontrol mengenai keabsahannya. (hlm115)   

 

Pada  hal ini observasi dilakukan di masyarakat Kampung Naga pada aktifitas 

kesehariannya yang berbentuk gotong royong. Peneliti dalam penelitian ini 

melakukan observasi langsung. Pengamatan dapat menggunakan pedoman 

maupun tidak dengan menggunakan pedoman, dalam hal ini disebut dengan 

pedoman observasi. Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan pedoman 

observasi guna observasi yang dilakukan tetap sesuai dengan tujuan penelitian 

sehingga data yang diperoleh juga akan lebih terfokus. 

Melalui teknik observasi ini, peneliti akan menggali data tentang gotong 

royong di masyarakat Kampung Naga, sehingga dari sana peneliti dapat 

menyesuaikan dengan pedoman observasi yang telah dibuat sebelumnya. 

3.3.4 Studi Literatur 

Studi literatur seperti pada umumnya yang kita pahami adalah 

mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang menjadi pokok 

bahasan dalam objek penelitian. Buku-buku yang dipelajari harus berkaitan 

dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini merujuk dari pendapat Kartono 

(1996) mengemukakan bahwa: 

Studi literatur adalah teknik penelitian yang dapat berupa informasi-informasi 

data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yang didapat dari 

buku-buku, majalah, naskah-naskah, kisah sejarah, dokumentasi-

dokumentasi, dan lain-lain. (hlm.33) 

Peneliti memanfaatkan studi literatur ini yaitu dengan mempelajari buku-buku 

yang dapat membantu dalam proses penelitian, baik buku yang berhubungan 

dengan metode penelitian ataupun teori penelitian. Peneliti mencari buku-buku 

yang berhubungan dengan gotong royong, kehidupan masyarakat adat, dan buku-

buku solidaritas sosial yang menunjang pada penelitian ini, dalam mempelajari 

buku-buku yang akan digunakan, peneliti terlebih dahulu membaca, kemudian 

menuliskan hal-hal yang penting serta dibutuhkan dalam penelitian ini. 
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3.3.5 Metode Penelusuran Data Online 

Bungin (2007, hlm. 128) menyatakan bahwa “ metode penelusuran data 

online yang dimaksud adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media 

online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas 

online”, ketika penelusuran data online ini dapat memudahkan pencarian data 

yang dibutuhkan oleh peneliti, namun harus dapat dipertanggungjawabkan dengan 

bijak. 

Penelusuran data online melalui internet ini dapat digunakan untuk 

mencari data-data yang dapat membantu peneliti dalam penelitiannya, misalnya 

data yang disajikan oleh web site resmi dari Dinas Kepariwisataan dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Barat di beberapa media sosial, data-data konsep dan 

teori guna melengkapi tinjauan pustaka dan data penguat lainnya. 

3.3.6 Diary Methods (DM) 

Menurut Bungin (2007) memandang bahwa: 

Metode diary atau metode harian adalah laporan instrumen yang 

digunakan berulang kali untuk memeriksa pengalaman yang sedang 

berlangsung, menawarkan kesempatan untuk menyelidiki proses-proses 

sosial, psikologis, dan fisiologis dalam situasi sehari-hari. (hlm.131) 

 

Diary Method ini digunakan oleh peneliti dengan cara menuliskan catatan-catatan 

penting yang didapat ketika observasi dan wawancara, guna memudahkan peneliti 

untuk mengingat hasil data penelitian. Untuk memudahkan dalam membawanya, 

maka teknik ini dapat dengan menggunakan buku kecil yang disediakan oleh 

peneliti. 

Peneliti akan menuliskan setiap informasi yang didapatkan dari masyarakat 

Kampung Naga guna menjawab setiap permasalahan yang dikaji pada penelitian 

ini, catatan-catatan tersebut akan termuat dalam buku kecil peneliti untuk 

informasi yang didapat bisa dipahami kembali oleh peneliti. 

3.3.7 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara lain peneliti dalam mengumpulkan data dari 

lapangan. Dokumentasi dilakukan untuk menambah data yang diperoleh dari 

observasi dan wawancara. Dokumentasi dipilih peneliti dalam melakukan 

penelitian guna memperoleh gambaran nyata dari data. Misalnya, ketika peneliti 

mengikuti beberapa kegiatan adat, maka akan lebih baik apabila ada dokumen 
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berupa foto sebagai penjelas tambahan. Selain itu, dokumentasi saat peneliti 

melaksanakan wawancara akan lebih meyakinkan ketika ada foto dokumentasi 

yang mendukung. Menurut Wulandari (2015, hlm. 50) menjelaskan bahwa: 

”dokumentasi akan membantu peneliti dalam melengkapi bahan penunjang 

penelitian”. Dokumentasi juga menjadi penguat data-data yang sudah 

dikumpulkan. Peneliti memilih teknik ini dengan maksud agar bentuk gotong 

royong yang terlaksana dilapangan dapat terdokumentasi dengan baik melalui foto 

sehingga hasil penelitian memiliki data yang jelas. 

3.3.8 Uji Keabsahan Data  

Uji keabsahan data menurut Komalasari (2015, hlm. 40) yaitu “dalam 

penelitian kualitatif terdapat uji keabsahan data, hal ini diperlukan agar penelitian 

dikatakan valid”. Valid sebagai bentuk kebenaran dan keaslian data yang 

diperoleh oleh peneliti dari hasil penelitian dilapangan. Teknik pemeriksaan data 

kualitatif untuk mengukur derajat kepercayaan (kredibilitas) data yang diperoleh 

dari lapangan. Menurut Moleong (dalam Bungin, 2011, hlm. 261), teknik 

pemeriksaan data kualitatif yaitu dengan menggunakan: 

a. Perpanjang keikut sertaan  

Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian dengan waktu yang lebih lama. 

Pada tahap ini peneliti dapat melakukan cek ulang agar terhindar dari informan 

yang memberikan kepalsuan data di lapangan. Hal ini pun membantu peneliti 

dalam mendapatkan informasi yang lebih banyak. 

b. Ketekunan pengamatan 

Selama penelitian berlangsung bukan hanya pancaindera saja yang bekerja 

untuk mengumpulkan data, tetapi juga diikuti oleh perasaan dan insting 

sehingga derajat keabsahan data dapat meningkat pula. 

c. Triangulasi Peneliti, Metode, Teori, dan Sumber Data. 

Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2012,hlm.241) bahwa: 

triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan dengan triangulasi, 

maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji 

kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai 

teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Peneliti 

menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi 

secara serempak. 
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Triangulasi sebagai bentuk pengabsahan data dengan menyesuaikan 

seluruh pengolahan data untuk menghasilkan jawaban pertanyaan atas 

masalah dalam penelitian tentunya sangat dibutuhkan oleh peneliti. 

Triangulasi dapat menggabungkan hasil olahan data untuk di analisis 

menjadi data yang akurat dan sesuai dengan data di lapangan. Proses 

triangulasi yang akan dilaksanakan pada penelitian ini, diantaranya: 

1) Triangulasi dengan sumber data 

Menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek 

data yang diperoleh oleh peneliti ataupun membandingkan hasil 

wawancara dan pengamatan. Untuk mengecek kebenaran data tersebut 

dibuatlah triangulasi data sebagai berikut: 

Bagan  3.1 

Triangulasi dengan Tiga Sumber Data 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono, 2012, hlm. 274 

Berdasarkan bagan 3.1, dapat dipahami ketika melakukan penelitian, 

peneliti akan membandingkan ketiga data yang diperoleh di lapangan. 

Untuk mendapatkan data yang valid maka peneliti menggunakan tiga 

sumber data yaitu tokoh adat sebagai informan kunci dan wisatawan serta 

masyarakat Kampung Naga sebagai informan pendukung. 

2) Pengecekan melalui diskusi 

Diskusi dengan berbagai kalangan yang mengerti tentang masalah 

penelitian dapat membantu dalam menguji keabsahan data. Diskusi 

bertujuan untuk menyingkapkan kebenaran hasil penelitian serta mencari 

titik-titik kekeliruan interpretasi dengan klarifikasi penafsiran dari pihak 

lain. Diskusi bisa dilakukan bersama peneliti lain yang sama-sama 

mengkaji tentang gotong royong meskipun bukan di Kampung Naga, atau 

berdiskusi dengan peneliti yang sama-sama meneliti Kampung Naga 

 

Tokoh Adat Wisatawan  

Masyarakat Kampung 

Naga 
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namun dalam kajian yang berbeda, pada diskusi ini dapat ditemukan 

banyak pendapat dan masukan-masukan mengenai hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan. 

Triangulasi merupakan teknik paling akhir yang digunakan peneliti dalam 

menggali data dilapangan. Teknik ini merupakan teknik gabungan dari ketiga 

teknik sebelumnya yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini 

berfungsi untuk menguji kredibilitas suatu data yang telah ditemukan sebelumnya 

oleh peneliti. Karena itulah, dengan melalui teknik triangulasi ini, data akan lebih 

valid dan mendalam karena menggabungkan hasil data dari setiap teknik 

pengumpulan data yang digunakan.  

3.4 Analisis Data 

Setelah tahap-tahap penelitian ditentukan, tahap yang selanjutnya hendak 

dilakukan adalah memilih dan menentukan teknik pengumpulan data. Teknik 

pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah 

penelitian. Karena tujuan utama dari sebuah penelitian dapat memperoleh data 

yang asli, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Bungin (2011), terkait 

analisis data mengemukakan: 

Dilihat dari tujuan analisis, maka ada dua hal yang ingin dicapai dalam 

analisis data kualitatif, yaitu: 1. Menganalisis proses berlangsungnya suatu 

fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap 

proses tersebut; dan 2. Menganalisis makna yang ada dibalik informasi, 

data, dan proses suatu fenomena sosial. (hlm.161) 

 

Sejalan dengan pendapat tersebut, analisis data merupakan suatu proses 

menjabarkan data-data penelitian yang didapatkan dari hasil observasi, 

wawancara, dokumentasi dan sebagainya untuk kemudian dipilih dan disusun 

secara rapih untuk selanjutnya dipelajari oleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti 

menganalisis data-data yang didapat dari masyarakat Kampung Naga, dari hasil 

analisis tersebut, peneliti menarik kesimpulan yang tepat untuk menjawab 

permasalahan tentang bentuk gotong royong untuk memperkuat solidaritas dalam 

kehidupan masyarakat Kampung Naga.  

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008, hlm. 246), mengemukakan 

bahwa ”aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 
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berlangsung secara terus menerus sampai tuntas”. Aktivitas dalam analisis data, 

yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 

3.4.1 Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data adalah proses analisis yang dilakukan untuk menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan hasil penelitian dengan menfokuskan pada hal-hal 

yang dianggap penting oleh peneliti, dengan kata lain reduksi data bertujuan untuk 

memperoleh pemahaman-pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari 

hasil catatan lapangan dengan cara merangkum, mengklasifikasikan sesuai 

masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. 

Kegiatan reduksi data ini dapat dilakukan melalui seleksi data yang ketat, 

pembuatan ringkasan, dan menggolongkan data menjadi suatu pola yang lebih 

luas dan mudah dipahami. Penelitian ini difokuskan kepada masyarakat Kampung 

Naga dan tokoh-tokoh adat mengenai “nilai gotong royong untuk memperkuat 

solidaritas dalam kehidupan masyarakat Kampung Naga”. Karena itu, reduksi 

data ini sangat berguna bagi peneliti untuk mengolah data-data yang terkumpul 

sehingga dapat tergambarkan secara jelas dan rinci. 

3.4.2 Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data (data display) adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh dengan kata lain 

menyajikan data secara terperinci dan menyeluruh dengan mencari pola 

hubungannya.  

Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas dan terperinci namun 

menyeluruh akan memudahkan dalam memahami gambaran-gambaran terhadap 

aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun bagian demi bagian. 

Penyajian data selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian atau laporan sesuai 

dengan data hasil penelitian yang diperoleh. 

Penyajian data dimulai dengan melakukan proses pengumpulan data 

melalui teknik wawancara yang dilakukan dengan tokoh adat di Kampung Naga 

kemudian disusun sesuai dengan rumusan masalah. Selain itu, wawancara tersebut 

didukung dengan hasil laporan penelitian dengan masyarakat dan pengunjung 

Kampung Naga seperti orangtua, anak-anak dan pemuda Kampung Naga dan 
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data-data pendukung lainnya. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini 

dapat diperoleh secara tepat dan akurat sesuai permasalahan yang ada.  

3.4.3 Conclusion Drawing Verification 

Conclusion drawing verification merupakan upaya untuk mencari arti,  

makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data-data yang telah dianalisis dengan 

mencari hal-hal penting. Kesimpulan ini disusun dalam bentuk pernyataan singkat 

dan mudah dengan mengacu kepada tujuan penelitian. 

Sejak awal langkah dalam pengumpulan data, peneliti sudah mulai 

mencari arti tentang segala hal yang telah dicatat atau disusun menjadi suatu 

konfigurasi tertentu. Pengolahan data kualitatif tidak akan menarik kesimpulan 

secara tergesa-gesa, tetapi secara bertahap dengan memperhatikan perkembangan 

perolehan data. Data harus kembali diolah agar peneliti mampu menemukan 

kesimpulan yang sebenarnya serta terus mencari data tambahan untuk mendukung 

kesimpulan tadi. 

Pada proses reduksi data peneliti melakukan diskusi dengan dosen 

pembimbing yang dipandang ahli dalam bidang penelitian ini, melalui diskusi 

tersebut peneliti diharapkan wawasannya dapat berkembang sehingga mudah 

mereduksi data yang memiliki nilai temuan dan mengembangkan teorinya, 

kemudian data disajikan dalam bentuk uraian singkat dengan teks naratif melalui 

tahap display data. Tahap yang terakhir yaitu dengan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi yang mana data dalam penelitian ini didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat kembali ke lapangan, sehingga kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sehingga kesimpulan ini 

berisi tentang penjelasan singkat mengenai “ nilai gotong royong untuk 

memperkuat solidaritas dalam kehidupan masyarakat Kampung Naga”. 

Kesimpulan yang didapat tentunya berawal dari proses-proses sebelumnya yaitu 

reduksi dan penyajian data. 
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3.5 Isu Etik 

Isu etik ini menganalisis proses berlangsungnya sebuah fenomena sosial 

dan mendeskripsikan kejadian suatu fenomena sosial dengan apa adanya sehingga 

tersusun sebuah pengetahuan yang tidak menduga-duga dan dapat tersusun 

sistematis tentang proses-proses sosial, realita sosial, dan semua atribut dari 

fenomena sosial.  

Penelitian ini dilakukan tanpa ada keinginan memunculkan  dampak 

negatif secara umum dan bagi masyarakat Kampung Naga khususnya. Penelitian 

ini menimbulkan kekuatan dan keteguhan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai, 

terutama nilai gotong royong yang menjadi bagian penting dalam kehidupan 

masyarakat Kampung Naga. 

Namun, ketika dalam proses penelitian terjadi atau timbul isu-isu yang 

kurang baik atau merugikan masyarakat Kampung Naga atau bahkan pengunjung, 

tentunya peneliti akan langsung mengkonfirmasi isu tersebut dengan bijak 

sehingga proses penelitian tetap berjalan dengan baik. Melalui penanganan isu 

etik ini diharapkan peneliti dan subjek penelitian bahkan objek penelitian dapat 

menjaga kerjasama dan membangun kesepakatan bersama secara konsisten untuk 

menghindari isu-isu yang tidak diharapkan. 


