
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 
 

 

 

A.  Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif.. 

Menurut Faisal penelitian desktiptif adalah: 

“penelitian deskriptif (desciptive research), yang biasa disebut juga 

penelitian taksonomik,  dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi 

mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan 

unit yang diteliti” (Faisal, 2005:20). 

 

Menurut Bailey penelitian deskriptif  adalah: 

 

“Selain mendeskripsikan berbagai kasus yang sifatnya umum tentang 

berbagai fenomena sosial yang ditemukan, juga harus mendeskripsikan 

hal-hak yang bersifat spesifik yang disoroti dari sudut ke’mengapaan’ 

dan ‘kebagaimanaannya tentang sesuatu yang terjadi” (Bailey,1982:38).   

 

Menurut Moh. Nazir penelitian deskriptif adalah: 

 

“Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, sutu objek, 

suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau ukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat atau hubungan antar feomena 

yang diselidiki”(Nazir, 1988:62). 

 

Berdasarkan pengertian dari pelbagai ahli, alasan penulis memilih metode 

deskriptif karena dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat 

meggambarkan objek penelitian juga menyoroti secara lebih spesifik. 

Sehingga pengetahuan pada saat tertentu dapat dijelaskan secara lebih 

mendetail dan dicarikan solusi untuk memecahkan permasalahan yang timbul. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan jenis 

kualitatif. Hamidi menerangkan bahwa: 

 “Peneliti yang menggunakan metode kualitatif melakukan aktivitasnya 

untuk memperoleh pengetahuan, sejumlah informasi atau cerita yang 

rinci tentang subyek dan latar sosial penelitian. Pengetahuan atau 

informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan 

pengamatan tersebut akan berbentuk cerita yang sangat mendetail 

(deskripsi yang rinci, gambaran yang mendalam) termasuk ungkapan-

ungkapan asli subyek penelitian”(Hamidi,2004:3). 

 

Sedangkan menurut Sugiyono metode kualitatif adalah “suatu metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang dialami 

(sebagai lawannya adalah eksperimen), di mana peneliti adalah instrumen 

kunci” (Sugiyono, 2005:1).  

Sehingga Instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri, sekaligus 

peneliti sebagai pengumpul data, selain itu menjadi segalanya dalam proses 

keseluruhan dari penelitian. Peneliti sekaligus perencana, pelaksana 

pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor 

hasil penelitian. 

Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena 

dengan memakai pendekatan ini penulis dapat terus merespon serta dapat terus 

memberikan interpretasi terhadap gejala yang terjadi berkaitan dengan 

penerapan pemilu model elektronik dengan tetap menyesuaikan diri terhadap 

kondisi yang dihadapi. Selain itu penulis dapat memandang obyek penelitian 

yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lampung Timur secara holistik dengan mengaitkan gejala 
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dengan konteks saat itu, mengaitkan dengan masa lalu dan dengan kondisi lain 

yang relevan.  

Alasan tersebut diperkuat oleh pendapat Arikunto, yakni peneliti sebagai 

instrumen mengandung makna peneliti tersebut memiliki daya responsif yang 

tinggi yaitu mampu merespon sambil memberikan interpretasi terus menerus 

pada gejala yang dihadapi serta memiliki kemampuan dalam memandang 

obyek penelitiannya secara holistik, mengaitkan gejala dengan konteks saat 

itu, mengaitkan dengan masa lalu dan dengan kondisi lain yang relevan. 

”Sehingga peneliti dapat melakukan analisis data sejak awal dengan 

melakukan interpretasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi” (Arikunto, 

2006: 18). 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap keadaan yang 

sebenarnya dari objek yang akan diteliti, mengingat kondisi yang akan dilihat 

adalah kesiapan penyelenggaraan pemilu menggunakan evm, maka lokasi 

penelitian adalah Kabupaten Lampung Timur, yang mana pihak yang menjadi 

tujuan penelitian adalah pihak-pihak yang telah diuraikan pada (Tabel 1 

informasi yang diharapakan). Adapun pertimbangan penetapan lokasi 

penelitian ini adalah, kesesuaian dengan substansi penelitian, dengan 

memungkinkan bagi peneliti untuk melaksanakannya. 

Waktu penelitian adalah selama bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan 

Juni 2013 dengan rincian sebagai berikut: 
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1. Studi Pustaka antara bulan Agustus 2012 sampai dengan Desember 

2012. 

2. Studi Pendahuluan antara bulan September 2012 sampai dengan 

Desember 2012. 

3. Penelitian Lapangan dilakukan antara bulan Januari 2013 sampai dengan 

Maret 2013. 

4. Pengolahan Data dilakukan antara bulan Maret 2013 sampai dengan 

April 2013. 

5. Penyusunan Laporan dilakukan antara bulan September 2012 sampai 

dengan Juni 2013. 

 

Tabel 1. Waktu Kegiatan Penelitian 

 

No Kegiatan 
2012 2013 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1 Studi Pustaka            

2 Studi Pendahuluan            

3 Penelitian Lapangan            

4 Pengolahan Data            

5 Penyusunan Laporan            

 

Sumber: Peneliti, Tahun 2012 
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D. Fokus Penelitian 

Ada dua maksud yang ingin dicapai  peneliti melalui penetapan fokus 

penelitian, pertama, penetapan fokus untuk membatasi studi, dalam hal ini   

membatasi  bidang inkuiri, misalnya,  membatasi diri pada penggunaan teori – 

teori tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti, sedang teori–teori 

yang tidak sesuai sedapat mungkin dihindari penggunaannya , kedua, 

penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inkluisi–

inkluisi seperti perolehan data yang baru  dilapangan. Dengan bimbingan dan 

arahan suatu fokus penelitian, maka peneliti tahu persis data mana yang perlu 

dikumpulkan dan data mana pula yang tidak perlu dimasukkan kedalam 

sejumlah data yang sedang di kumpulkan (Moleong 2001 : 63). 

Jadi  manfaat dari penetapan fokus yang jelas bagi seorang peneliti dapat 

membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan 

untuk dapat memberikan kontribusi bagi penelitian dan mana yang tidak perlu 

dijamah ataupun mana yang akan di buang. 

Permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait, untuk itu permasalahan 

penelitian dijadikan sebagai acuan di dalam focus penelitian, walaupun fokus 

dapat berubah dan berkembang di lapangan sesuai dengan perkembangan 

permasalahan  penelitian yang ditemukan dilapangan. 

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka fokus penelitian 

diarahkan pada upaya untuk mengetahui kesiapan penyelenggaraan 

pemilukada menggunakan electronic voting machines (evm) di Kabupaten 

Lampung Timur yang ditinjau dari sisi regulasi, teknologi, pembiayaan 
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(anggaran), sumber daya manusia, dan masyarakat di Kabupaten Lampung 

Timur. Untuk memperjelas fokus dari penelitian yang penulis laksanakan 

berikut penulis deskripsikan dalam Tabel 2 dibawah ini. 

No Fokus Penelitian Siap Dilaksanakan Tidak Siap 

Dilaksanakan 

1. Aspek Regulasi • Adanya Peraturan 

Perundang-undangan  

yang mengatur (UU, 

PP, Peraturan KPU, 

dll). 

 

o  Tidak ada atau tidak 

lengkapnya 

Peraturan 

Perundang-

undangan yang 

mengatur 
2. Aspek Teknologi • Adanya perangkat EVM 

yang digunakan dan 

mumpuni.. 

• Adanya jaminan 

keamanan terhadap 

perangkat EVM. 

o Tidak adanya perangkat 

EVM yang mumpuni. 

o Adanya jaminan 

keamanan terhadap 

perangkat EVM. 

3. Aspek 

Pembiayaan/ 

anggaran 

• Biayanya lebih murah 

dibandingkan dengan 

cara konvensional. 

o Biayanya lebih mahal 

dibandingkan dengan 

cara konvensional. 

4. Aspek Sumber 

Daya Manusia 
• Penyelenggara baik 

ditingkat KPU, PPK, 

PPS, dan KPPS yang 

jumlahnya cukup dan 

mumpuni. 

• Panitia Pengawas yang 

cakap. 

• LSM dan Pemantau 

yang melek teknologi. 

• Kandidat kepala daerah 

dan wakil kepala daerah 

yang percaya terhadap 

hasil pemilukada dan 

menginginkan adanya 

perubahan sistem.  

o Penyelenggara baik 

ditingkat KPU, PPK, 

PPS, dan KPPS yang 

kurang jumlahnya dan 

tidak cakap. 

o Panitia Pengawas yang 

tidak cakap. 

o LSM dan Pemantau 

yang tidak melek 

teknologi. 

o Kandidat kepala daerah 

dan wakil kepala daerah 

yang tidak percaya 

terhadap hasil 

pemilukada dan 

menginginkan sistem 

yang sama 

5. Aspek Masyarakat • Pemilih pemula, dewasa 

dan tua yang melek 

teknologi dan 

menginginkan adanya 

perubahan sistem. 

o Pemilih pemula, dewasa 

dan tua yang tidak 

melek teknologi dan 

menginginkan sistem 

yang sama. 
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E. Informan 

Informan dalam hal ini didefinisikan sebagai berikut, ”Informan adalah orang-

orang pada lokasi penelitian yang yang dimanfaatkan untuk memberi 

informasi tentang situasi dan kondisi pada lokasi penelitian, jadi ia harus 

mengetahui banyak tentang latar belakang penelitian” (Moleong,1994:90).  

Informan merupakan orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-

kata atau tindakan, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang 

diteliti.  

Dari pertimbangan yang telah ditentukan, dipilih beberapa orang informan 

yang ditentukan dengan teknik purposive. Adapun yang menjadi kriteria 

informan dalam penelitian  ini antara lain:  

1.  Informan harus memiliki pengetahuan tentang gambaran terhadap obyek 

penelitian. 

2. Informan harus memiliki pengetahuan dan perhatian terhadap permasalahan 

di lapangan. 

 3. Adanya kesanggupan informan untuk menerima peneliti dan memberikan 

keterangan secara terbuka dan apa adanya. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis menentukan informan dalam penelitian ini 

adalah, antara lain: 

1. Komisioner KPU Kabupaten Lampung Timur. 

2. Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Timur. 
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3. Mantan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). 

4. Mantan Panitia Pemungutan Suara (PPS). 

5. Mantan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

6. Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terpilih dalam 

Pemilukada  Kabupaten Lampung TimurTahun 2010. 

7. Calon Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak terpilih 

dalam pemilukada Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010.  

8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung 

Timur. 

9. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

10. Pemilih Pemula. 

11. Pemilih Dewasa. 

Berdasarkan kriteria informan tersebut maka informasi yang diharapkan dari 

informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Informasi yang diharapkan. 

NO INFORMAN INFORMASI YANG 

DIHARAPKAN 
JUMLAH 

1 2 3 4 

1. Komisioner KPU 

Kabupaten Lampung 

Timur 

 

• Rencana tahapan pelaksanaan 

Pemilukada. 

• Kebijakan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan 

Pemilukada. 

• Peluang terselenggaranya 

Pemilukada secara elektronik 

menggunakan evm. 

• Faktor apa yang menghambat 

pelaksanaan Pemilukada 

secara elektronik 

1 
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menggunakan evm. 

• Faktor apa yang mendukung 

pelaksanaan  Pemilukada 

secara elektronik 

menggunakan evm. 

2 Sekretaris KPU Kabupaten  

Lampung Timur 

 

• Informasi  tentang 

pelaksanaan Pemilukada  

• Teknis pelaksanaan 

Pemilukada 

• Peluang terselenggaranya 

Pemilukada secara elektronik 

menggunakan evm. 

• Tinjauan pelaksanaan 

pemilukada menggunakan 

evm dari sisi teknologi 

• Tinjauan pelaksanaan 

pemilukada menggunakan 

evm dari sisi pembiayaan. 

• Tinjauan pelaksanaan 

pemilukada  menggunakan 

evm dari sisi kesiapan SDM. 

• Faktor apa yang menghambat 

pelaksanaan Pemilukada 

secara elektronik 

menggunakan evm. 

• Faktor apa yang mendukung 

pelaksanaan Pemilukada 

secara elektronik 

menggunakan evm. 

1 

3. Mantan Panitia Pemilihan 

Kecamatan (PPK). 
• Pengalaman penyelenggaran 

pemilukada dengan 

mekanisme konvensional. 

• Faktor apa yang menghambat 

pelaksanaan Pemilukada 

secara elektronik 

menggunakan evm. 

• Faktor apa yang mendukung 

pelaksanaan Pemilukada 

secara elektronik 

menggunakan evm. 

1 

4 Mantan Panitia 

Pemungunan Suara (PPS) 

 

• Pengalaman penyelenggaran 

pemilukada dengan 

mekanisme konvensional. 

• Faktor apa yang menghambat 

pelaksanaan Pemilukada 

secara elektronik 

menggunakan evm. 

1 
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• Faktor apa yang mendukung 

pelaksanaan Pemilukada 

secara elektronik 

menggunakan evm. 

5. Mantan Ketua Kelompok 

Penyelenggara 

Pemungutan Suara (KPPS) 

• Pengalaman penyelenggaran 

pemilukada dengan 

mekanisme konvensional. 

• Faktor apa yang menghambat 

pelaksanaan Pemilukada 

secara elektronik 

menggunakan evm. 

• Faktor apa yang mendukung 

pelaksanaan Pemilukada 

secara elektronik 

menggunakan evm. 

1 

6. Calon Kepala 

Daerah/Wakil Kepala 

Daerah yang terpilih dalam 

Pemilukada Kab. Lampung 

Timur Tahun 2010 

 

• Pengalaman penyelenggaran 

pemilukada dengan 

mekanisme konvensional. 

• Tanggapan pemilukada 

menggunakan evm. 

• Faktor apa yang menghambat 

pelaksanaan Pemilukada 

secara elektronik 

menggunakan evm. 

• Faktor apa yang mendukung 

pelaksanaan Pemilukada 

secara elektronik 

menggunakan evm. 

1 

7. Calon Kepala 

Daerah/Wakil Kepala 

Daerah yang tidak terpilih 

dalam Pemilukada Kab. 

Lampung Timur Tahun 

2010. 

 

• Pengalaman penyelenggaran 

pemilukada dengan 

mekanisme konvensional. 

• Tanggapan pemilukada 

menggunakan evm. 

• Faktor apa yang menghambat 

pelaksanaan Pemilukada 

secara elektronik 

menggunakan evm. 

• Faktor apa yang mendukung 

pelaksanaan Pemilukada 

secara elektronik 

menggunakan evm. 

1 

8. Kepala Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Timur. 

 

• Informasi tentang potensi 

penduduk Kabupaten 

Lampung Timur Pendidikan, 

Ekonomi, Persebaran, dll) 

• Kebijakan terkait E-KTP 

1 
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9. Kepala Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah 

• Petensi keuangan daerah. 

• Kesiapan Pemilu 

menggunakan evm ditinjau 

dari sisi pembiayaan 

(anggaran) 

1 

10. Pemilih Pemula 

 
• Persepsi tentang pemilukada 

menggunakan mekanisme 

konvensional.  

• Persepsi tentang pemilukada 

menggunakan evm.  

• Ekspektasi mengenai 

mekanisme pemilukada. 

2 

11. Pemilih Dewasa 

 
• Persepsi tentang pemilukada 

menggunakan mekanisme 

konvensional.  

• Persepsi tentang pemilukada 

menggunakan evm.  

• Ekspektasi mengenai 

mekanisme pemilu. 

2 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Suatu hal yang penting dalam penulisan karya ilmiah hasil penelitian adalah 

data-data dan informasi dari segala objek yang akan diteliti sehingga penulisan 

tersebut menjadi obyektif, rasional dan faktual. Sehubungan dengan hal itu 

Moleong (2002:112) menyebutkan bahwa “sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan dan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. 

Sependapat dengan Moleong, Arikunto berpendapat bahwa yang dimaksud 

dengan sumber data adalah “subyek dari mana data diperoleh” selanjutnya 

untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data yang diperoleh, beliau 

mengidentifikasikannya menjadi tiga bagian yaitu: 
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1. Person, yaitu sumber data yang dapat memberikan data berupa 

jawaban  lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui 

angket. 

2. Place, yaitu sumber data yang memberikan tampilan keadaan diam 

dan bergerak. 

3. Paper, yaitu sumber data yang menyajiakan tanda-tanda berupa 

huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. (Arikunto,2006:129). 

 

Guna memperoleh keterangan dan fakta-fakta selengkap mungkin dari 

keadaan empirik dalam penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono, ada beberapa macam teknik 

pengumpulan data dalam penelitian, yaitu Observasi, Wawancara, dan 

Dokumentasi (Sugiyono, 2005). Senada dengan pendapat Sugiyono tersebut 

maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

yaitu sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah, “merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

makna dalam suatu topik tertentu” (Sugiyono, 2005:72). Jadi dengan 

wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di 

mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. 

Melakukan wawancara  berarti melakukan penggalian informasi atau data 

sebanyak-banyaknya dari responden atau informan. Wawancara dalam 

penelitian ini bersifat terbuka, tidak terstruktur dalam arti membiarkan 

responden berbicara berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan pandangan 

mereka namun peneliti tetap mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan penting 

yang berkaitan dengan diperolehnya informasi dalam menjawab permasalahan 
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penelitian, sehingga jawaban informan secara disadari atau tidak telah 

menjawab indikator atau permasalahan penelitian yang hendak diteliti. 

2. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dengan metode ini peneliti berusaha mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

tapat, agenda dan sebagainya. Sehingga dengan teknik ini yang diamati 

bukanlah benda hidup tetapi benda mati. 

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan kebasahan data adalah triangulasi. Teknik ini meliputi 

triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi data/analisis. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan melakukan cross-chek data dengan fakta 

dari sumber lainnya yang menggunakan kelompok informan berbeda. 

Triangulasi ini dilakukan dengan cara bertanya kepada informan lain yang 

tidak terkait dengan wawancara tidak berstruktur. 

Triangulasi metode dilakukan dengan cara melakukan beberapa metode dalam 

pengumpulan data. Selain melakukan wawancara terhadap informan, juga 

dilakukan obesrvasi untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. 

Triangulasi data atau analisis dilakukan dengan cara meminta umpan balik 

dari informan yang berguna untuk alasan etik serta perbaikan kualitas laporan, 

data dan kesimpulan yang ditarik dari data tersebut, untuk triangulasi data 
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peneliti mengecek kembali jawaban yang diberikan informan dengan cara 

menanyakan kembali maksud dari jawaban informan untuk menstikan 

kebenaran jawaban. 

H.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Model Miles and 

Huberman. Sugiyono dalam bukunya berpendapat, teknik analisis model 

Miles and Huberman ini, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/ verification (Sugiyono,2005). 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. 

Mereduksi data guna mempertajam pokok bahasan dengan menggunakan 

analisis trianggulasi, diresume pada berbagai tingkatan,  kemudian 

diorganisasikan dalam bentuk struktur data dengan berbagai karakter serta 

berbagai pandangan. Dan akan dikaji ulang, jika data yang didapat belum 

mencukupi untuk pengambilan kesimpulan dan verifikasi. 
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b. Data Display (penyajian data) 

Dalam penelitian ini penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dalam bukunya Sugiyono, Miles and 

Huberman berpendapat “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam peneiltian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif” 

(Sugiyono, 2005:95). 

Dengan kata lain setelah reduksi data dianggap cukup, maka dilakukan 

penulisan draft  laporan penelitian atas sekumpulan informasi yang didapat, 

kemudian dipetakan dan  dirancang dalam  susunan logis dan sistematis, 

sehingga  dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.     

c. Conclusion Drawing/Verification (penarikan kesimpulan atau verifikasi) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman 

adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Akan tetapi jika kesimpulan awal yang dibuat didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dibuat merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 
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REDUKSI 

 

   

 

Gambaran model berikut diperkirakan dapat menjelaskan pemaparan 

analisa  data di atas. 

 Masa pengumpulan Data 
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Sumber :  Adaptasi dari Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 1992 : 18 

Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data : Model Air. 
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