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III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Jenis Penelitian

Di dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah, seorang peneliti membutuhkan

suatu metode tertentu untuk menyelenggarakan penelitiannya. Setiap peneliti

akan menggunakan suatu tipe dan jenis penelitian dengan didasarkan pada

pertimbangan tertentu, dan salah satunya didasarkan pada tujuan penelitian yang

dilakukan. Sebab, setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya akan memiliki

tujuan tertentu yang hendak dicapai.

Oleh karena itu, di dalam melakukan penelitian ini peneliti juga menggunakan

suatu metode, yakni metode penelitian kualitatif. Pemilihan metode kualitatif

didasarkan pada tujuan penelitiannya, yaitu untuk melakukan kegiatan

investigasi atas fenomena kegagalan kebijakan penataan PKL Pasar Inpres

Sekayu ke Pasar Tradisional Randik Sekayu. Sebab, menurut Creswell (Patilima,

2007:58), penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tujuan untuk melakukan

semacam kegiatan investigasi, agar seorang peneliti dapat lebih memahami

suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok.
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Akan tetapi di dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif yang dipilih

bukanlah metode kualitatif murni. Namun, metode penelitian kuasi kualitatif

atau kualitatif semu. Metode kualitatif semu (Bungin, 2011:61), adalah metode

penelitian yang belum benar-benar kualitaif dan dikenal dengan nama metode

deskriptif kualitatif. Hal ini dikarenakan pada penelitian tersebut, masih

dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif.

Adapun di dalam penelitian ini, ditetapkan sebagai penelitian kuasi kualitatif

karena dalam melakukan analisis data, peneliti tidak hanya menggunakan data

kualitatif. Akan tetapi juga menggunakan data kuantitatif, yang diperoleh dari

hasil akumulasi faktor–faktor penyebab kegagalan kebijakan dalam bentuk data

kualitatif. Sehingga dalam melakukan analisis data terdapat dua bentuk data

yang digunakan. Alasan penggunaan kedua data tersebut, yakni untuk

memberikan kemudahan bagi peneliti dalam melakukan analisis dan penyajian

data.

Oleh karena, menurut Patilima (2007:97) sebuah data kualitatif murni yang

berbentuk teks naratif, memiliki peluang untuk dapat menyebabkan peneliti

menjadi mudah melakukan kesalahan, dan secara gegabah mengambil

kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat, dan tidak berdasar. Selain itu, sebuah

teks naratif memiliki sifat yang terpencar-pencar, bagian demi bagian dan bukan

simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan.
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Selain itu, di dalam penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian eksplanatif

yang biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Pada metode penelitian

eksplanatif, seorang peneliti berupaya untuk mencari tahu hubungan antar dua

variabel yang bersifat kausalitas atau sebab-akibat. Adapun pada penelitian ini

hubungan sebab-akibat yang dimaksudkan, adalah hubungan antara variabel

faktor penyebab kegagalan kebijakan dengan variabel kegagalan kebijakan

penataan PKL Pasar Inpres Sekayu ke Pasar Tradisional Randik Sekayu.

Oleh karena itulah untuk meneliti hubungan sebab-akibat tersebut, pada

penelitian ini bertitik tolak pada pertanyaan masalah mengapa dengan tujuan

penelitiannya untuk meneliti sebab-akibat permasalahan penelitian yang diteliti

dapat terjadi. Mengapa kebijakan penataan PKL Pasar Inpres Sekayu ke Pasar

Tradisional Randik Sekayu, oleh Dinas Koperasi UMKM, dan Pengelolaan

Pasar Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kegagalan. Penggunaan metode

eksplanatif ini juga sejalan dengan penadapat Bandur (2014:41), yang

menjelaskan bahwa metode penelitian eksplanatif adalah penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui mengapa fenomema sosial dapat terjadi di antara

variabel-variabel penelitian.
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Secara lebih lanjut Silalahi (2012:30), juga menambahkan bahwa penelitian

eksplanatif dilakukan dengan alasan karena seorang peneliti biasanya tidak puas

hanya sekedar mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana terjadinya suatu

fenomena sosial. Tetapi, juga ingin mengetahui mengapa fenomena itu dapat

terjadi.

B. Fokus Penelitian

Menurut Suyanto dan Sutinah (2005:171), fokus penelitian adalah metode

yang digunakan untuk memberi batasan atas hal-hal yang akan diteliti, agar

pada saat pengumpulan data seorang peneliti dapat membedakan data mana

yang relevan dengan tujuan penelitiannya. Sedangkan di dalam penelitian ini,

yang menjadi fokus penelitiannya adalah dua faktor yang diperkirakan menjadi

penyebab kegagalan implementasi kebijakan penataan PKL Pasar Inpres

Sekayu ke Pasar Tradisional Randik Sekayu, yaitu :

1) Faktor pelaksanaan kebijakan yang jelek (bad execution)

Setiap pelaksanaan atau implementasi yang jelek akan menyebabkan

kegagalan kebijakan. Adapun faktor pelaksanaan kebijakan yang jelek,

bisa jadi disebabkan oleh tidak dipenuhinya prasyarat implementasi

kebijakan, sebagai berikut :
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a) Pengondisian terhadap kondisi eksternal instansi, agar tidak

menimbulkan gangguan yang serius terhadap pelaksanaan

kebijakan;

b) Tersedianya waktu dan sarana-prasarana yang cukup memadai;

c) Perpaduan sumber–sumber yang diperlukan benar–benar tersedia;

d) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan

kausalitas yang andal;

e) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata

rantai penghubungnya;

f) Hubungan saling ketergantungan harus kecil;

g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;

h) Tugas–tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;

i) Komunikasi dan koordinasi di antara berbagai unsur atau badan

yang terlibat dalam kebijakan dan objek kebijakan;

j) Pihak–pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut

dan mendapatkan kepatuhan dari setiap stakeholder.

2) Faktor kebijakan yang jelek (bad policy)

Setiap kebijakan yang jelek akan menyebabkan kegagalan kebijakan,

sedangkan kebijakan yang jelek adalah kebijakan yang tidak memenuhi

prasyarat sebagai kebijakan yang berkualitas, yaitu :
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(a) Kebijakan yang tujuan atau alasan yang dipakai untuk mengadakan

kebijakan bersifat tidak jelas dan tidak rasional;

(b) Kebijakan yang tujuannya tidak diinginkan (terutama oleh objek

kebijakan); oleh karena :

− Tidak terdapatnya faktor penentu pemenuhan kebijakan, yang

terdiri atas :

(1) Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan

keputusan pemerintah;

(2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;

(3) Adanya sanksi hukum guna membuat masyarakat

tergerak untuk  melaksanakan kebijakan;

(4) Adanya kepentingan publik;

(5) Adanya kepentingan pribadi; dan

(6) Masalah waktu.

− Terdapatnya faktor penentu penolakan kebijakan :

(1) Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang

mengada;

(2) Tidak adanya kepastian hukum;

(3) Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi yang

tidak memiliki ide atau gagasan yang sama dengan kebijakan

yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
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(4) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum;

(5) Daya toleransi yang sangat rendah terhadap situasi tidak pasti;

(6) Rasa khawatir pada dampak ekonomis yang ditimbulkan dari

perubahan akibat kebijakan;

(7) Ketidakpercayaan diri terhadap kapasitas diri pribadi dan

tanggungjawab yang harus dimiliki, serta kemampuan untuk

menyesuaikan diri seiring dengan adanya perubahan;

(8) Kekhawatiran terhadap dampak perubahan tertentu pada

status atau kedudukan tertentu yang dimiliki.

(c) Kebijakan yang dalam proses perumusannya, menggunakan asumsi

yang tidak realistis atau mengada-ada.

(d) Kebijakan yang didasarkan pada informasi yang tidak cukup lengkap

dan bahkan tidak benar.

C. Jenis Data

Ada dua jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu data primer

dan data sekunder. Menurut Suyanto dan Sutinah (2005:55), data primer adalah

data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden),

sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi

tertentu. Adapun bentuk data primer dan sekunder di dalam penelitian ini,

yaitu :
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1. Data primer

Data primer di dalam penelitian ini, yaitu transkrip hasil wawancara,

catatan lapangan dan foto dokumentasi hasil observasi

2. Data sekunder

Data sekunder di dalam penelitian ini, adalah berupa dokumen resmi

yang diperoleh dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar

Kabupaten Musi Banyuasin.

D. Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian menurut Parsudi Suparlan (Patilima, 2007:80), adalah

setiap orang yang memberikan informasi atau sumber data penelitian. Adapun

di dalam penelitian ini, yang menjadi informan penelitiannya, yaitu sebagai

berikut :

a) Bapak Agendel Azim, S.Sos sebagai kepala Dinas Koperasi, UMKM,

dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin,

b) Bapak Tazar, S.E., M.Si sebagai kepala bidang pengelolaan pasar pada

Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi

Banyuasin,

c) 22 orang PKL Pasar Inpres Sekayu yang menolak direlokasi :

1.Ernawati 3. Ismin 5. Marlina

2.Mega 4. Sri Kurinda 6. Mesri Yuliana
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7. Awara 14.Susilawati 21. Yeni

8.Endang Gustiati 15.Dewi 22. Surahmat

9. Cik Mori 16.Asmara

10. Yukinun 17. Rul

11.Mawarni17.Rul 18.Dewi Meri

12.Sauna 19.Robi’ah

13.Roy 20.Leni Marlina

d) 2 orang pedagang Pasar Inpres Sekayu :

1. Nur’aini pedagang ikan

2.Liza pedagang sayur

e) 4 orang pengunjung (pembeli) Pasar Inpres Sekayu

1. Nur’ani 3. Rozali

2. Nurjanah 4.Nurlela

f). Bambang, petugas pemadam kebakaran (saksi demonstrasi anarkis

antara PKL dan Satuan Polisi Pamong Praja)

Adapun dalam menentukan informan pada penelitian ini, yaitu dengan

menggunakan metode sampling purposive. Sampling purposive atau yang

dalam istilah Herdiansyah (2010:106) disebut dengan purposeful sampling,

merupakan teknik penentuan sampel dengan didasarkan pada kesamaan antara

ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek penelitian dan tujuan penelitian.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data (Emzir, 2011:17) adalah salah satu dari rangkaian kegiatan

yang dilakukan oleh peneliti di dalam sebuah penelitian yang dilakukannya.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, secara umum mencakup

observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Peneliti biasanya menggunakan

lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk validasi temuan. Adapun di

dalam penelitian ini, ketiga metode atau teknik pengumpulan data tersebut

akan digunakan semuanya.

1. Observasi

Menurut Patilima (2007:60), teknik pengamatan atau observasi

merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun

ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat,

pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.

Tetapi, hanya hal-hal yang sangat relevan dengan data yang dibutuhkan

saja yang harus diamati. Begitupun di dalam penelitian ini, kegiatan

observasi hanya dilakukan untuk mengamati hal-hal yang relevan

dengan faktor penyebab kegagalan kebijakan, dan urgensi atau arti

penting dari keberhasilan kebijakan penataan PKL Pasar Inpres Sekayu

ke Pasar Tradisional Randik Sekayu. Sebab, kedua hal tersebut

merupakan data yang relevan dan harus dikumpulkan di dalam penelitian

ini.
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Pada teknik observasi, ada beberapa jenis metode observasi. Sedangkan

di dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan metode observasi

non-partisipan. Menurut Emzir (2011:40), observasi non-partisipan

adalah observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau

penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian.

2. Wawancara

Wawancara (Purhantara, 2010:80-81) merupakan salah satu teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan

kepada orang lain yang diwawancarai (interview). Sedangkan teknik

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

wawancara terpimpin (Suyanto dan Sutinah, 2011:56), yaitu semacam

rambu-rambu yang dipergunakan untuk mengarahkan peneliti agar tidak

terjebak mencari data di luar permasalahan tujuan penelitiannya.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah bentuk lain dari data kualitatif. Menurut Sugiyono

(2012:240), studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Di dalam

penelitian ini aplikasi teknik studi dokumen dilakukan pada :

(a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
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(b) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun

2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007-2012;

(c) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun

2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017;

(d) Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan

Pasar Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014;

(e) Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan

Pasar Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai

berikut :

1. Pengeditan data

Pengeditan data (Purhantara, 2010:99), yaitu proses mengecek

kebenaran data dan menyesuaikan data agar memudahkan proses seleksi

data. Pengeditan data dilakukan dengan mengedit data atau memeriksa

kembali data, yang telah diperoleh dari hasil penelitian sesuai dengan

kepentingan. Di dalam penelitian ini, teknik pengeditan data dilakukan

pada data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumen.
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2. Tabulasi

Menurut Suyanto dan Sutinah (2005:173), pengolahan data dalam

penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menglasifikasi atau

mengategorikan data berdasarkan beberapa tema atau fokus

penelitiannya. Adapun di dalam penelitian ini, teknik pengolahan data

dilakukan dengan menggunakan teknik tabulasi yang ditujukan untuk

mengategorikan data berdasarkan fokus penelitian. Tabulasi adalah

teknik pengolahan data dengan memasukan data-data yang telah melalui

tahapan editing ke dalam sebuah tabel. Hal ini dilakukan agar peneliti

dapat membuat kategorisasi atas data yang telah dikumpulkan, sehingga

dapat memberikan kemudahan untuk melakukan interpretasi data.

3. Interpretasi data

Interpretasi data (Bungin, 2011:196), merupakan interpretasi terhadap

hasil analisis data. Pada tahap ini, peneliti memberikan interpretasi atau

penjabaran dari berbagai data yang diperoleh sesuai dengan fokus

penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan

penjelasan berupa kalimat atau narasi, terhadap hasil klasifikasi data

yang telah dimasukkan ke dalam tabel pada teknik tabulasi.
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G. Teknik Analisis Data

Analisis data (Herdiansyah, 2010:180), merupakan tahapan mengurai dan

mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami

secara lebih spesifik dan diakui dalam perspektif ilmiah yang sama. Pada

penelitian kualitatif (P.Subagyo, 2011:106), analisis data dapat dilakukan

terhadap data kualitatif maupun kuantitaif. Pada data kualitatif analisis

dilakukan terhadap data yang berbentuk penjelasan-penjelasan atau

kalimat-kalimat. Sedangkan analisis terhadap data kuantitatif, yaitu analisis

yang dilakukan terhadap data dalam bentuk angka, lalu dari data tersebut

dijelaskan kembali dalam bentuk kalimat atau uraian.

Adapun di dalam penelitian ini, data kuantitatif diperoleh dengan cara

menguantitatifkan data kualitatif. Kemudian, dari data tersebut diuraikan

kembali menjadi data kualitatif, sebagai bentuk penjelasan atau penjabaran

dari data yang telah dikuantitatifkan sebelumnya. Menurut Matthew dan

Michael (Patilima, 2007:96-97), ada tiga tahapan dalam analisis data, yaitu

sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan

pengorganisasian atau penggolangan data ke dalam suatu pola

tertentu.
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Adapun dalam penelitian ini, pengorganisasian data dilakukan dengan

merujuk pada pendapat Herdiansyah (2010:165), yang telah

merumuskan teknik reduksi data melalui cara berikut :

a) Hasil wawancara diformat ke dalam bentuk tabel verbatim

wawancara dan tabel akumulasi tema.

− tabel verbatim wawancara (Herdiansyah, 2010:166), adalah

sebuah tabel yang berisi tentang uraian proses wawancara.

− tabel akumulasi tema (Herdiansyah, 2010:170), adalah tabel

yang memuat akumulasi tema yang telah dianalisis pada

tabel verbatim wawancara. Sehingga di dalam konteks

penelitian ini, dapat diketahui tema (faktor penyebab

kegagalan kebijakan) manakah yang paling tinggi

jumlahnya, untuk kemudian ditetapkan sebagai faktor

penyebab kegagalan kebijakan atau yang paling dominan)

cenderung menjadi faktor penyebab kegagalan kebijakan.

b) Hasil observasi akan diformat ke dalam bentuk foto atau gambar

hasil kegiatan observasi.

c) Hasil pengumpulan data melalui penggunaan metode studi

dokumen diformat menjadi skrip analisis dokumen.
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2. Penyajian data (Display data)

Penyajian data (Suyanto dan Sutinah, 2011:173) pada dasarnya,  adalah

tahapan yang dilakukan untuk membagi pemahaman si peneliti tentang

suatu hal kepada orang lain. Teknik penyajian data adalah penyusunan

sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan. Pada penelitian ini, data–data yang telah diperoleh akan

disajikan atau ditampilkan dalam bentuk tertentu, seperti teks naratif,

tabel atau matrik, dan bagan tertentu.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahapan yang dilakukan setelah

menyelenggarakan kegiatan verifikasi terhadap data yang telah

didapatkan, sehingga dapat meningkatkan validitas data penelitian.

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman (Herdiansyah,

2010:179), adalah tahapan penguaraian data pada tahapan analisis data.

Pada tahap ini, yang dihasilkan adalah kesimpulan yang merangkum

hasil penelitian.
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Sebuah kesimpulan menurut Suyanto dan Sutinah (2005:296), berisi

pernyataan apa yang sudah ditemukan tentang objek yang diteliti dalam

konteks kerangka teori. Adapun di dalam penelitian ini, penarikan

kesimpulan dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sebab,

hasil penelitian ini ditujukan untuk menemukan jawaban dari

pertanyaan penelitian.

H. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan (validitas) data atau data yang valid (Sugiyono, 2012:267), adalah

data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data

yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Adapun dalam penelitian

ini, untuk mengahasilkan data yang valid dilakukan dengan teknik keabsahan

data berikut :

1) Uji kredibilitas

Uji kredibilitas (Emzir, 2011:79) melibatkan penetapan hasil penelitian

kualitatif dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Pada

penelitian ini, uji kredibilitas dilakukan dengan teknik berikut :
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a. Trianggulasi

Menurut Moleong (Purhantara, 2010:102-103), trianggulasi

merupakan proses membandingkan dan mengecek balik derajat

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan

alat yang berbeda. Di dalam penelitian ini, teknik trianggulasi yang

digunakan adalah :

(1) Trianggulasi metode, yaitu teknik menganalisa data dan

informasi dengan menggunakan minimal dua metode.

Seperti halnya di dalam penelitian ini yang menggunakan

metode wawancara yang dilengkapi dengan metode

observasi, serta studi dokumen.

(2) Trianggulasi sumber, yaitu teknik menguji data dan

informasi dengan cara mencari data dan informasi yang

sama kepada lain subjek. Seperti halnya dalam penelitian

ini, selain mencari data yang bersumber dari Dinas

Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi

Banyuasin, peneliti juga mencari data melalui para PKL

yang menjadi objek kebijakan yang diteliti, dan beberapa

informan lainnya.
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b. Meningkatkan ketekunan

Di dalam meningkatkan keabsahan data, peneliti juga harus

meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan (Sugiyono,

2012:272), berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat

dan berkesinambungan. Meningkatkan ketekunan akan dapat

meningkatkan kredibilitas, karena dengan meningkatkan

ketekunan peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah

data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Sehingga dengan

meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan

deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang

diamati.

2. Uji dependabilitas

Pada penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012:277), uji dependabilitas

dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses

penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau

pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam

melakukan penelitian. Adapun di dalam penelitian ini, uji

dependabilitas dilakukan dengan meminta bantuan kepada dosen

pembimbing penelitian.
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3. Uji Konfirmabilitas

Uji konfirmabilitas (Emzir, 2011:81), merujuk pada tingkat

kemampuan hasil penelitian dapat dikonfirmasikan oleh orang lain.

Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas.

Peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk mengecek dan

mengecek kembali seluruh data penelitian. Menguji konfirmabilitas

(Sugiyono, 2012:277), berarti menguji hasil penelitian dikaitkan

dengan proses yang dilakukan. Di dalam penelitian jangan sampai

proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Sedangkan pada penelitian ini, uji

konfirmabilitas akan dilakukan dengan melampirkan atau menyajikan

data hasil dokumentasi pribadi peneliti pada setiap rangkaian kegiatan

penelitian yang telah dilakukan.


