
 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI  PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:4), metodologi 

penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini akan memberikan 

pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai kinerja Inspektorat Kota 

Bandar Lampung dalam upaya mencegah terjadinya penyelewengan keuangan 

daerah di Pemerintah Kota Bandar Lampung.  

 

Jenis penelitian deskriptif menjadikan penelitian ini menitiberatkan pada upaya 

untuk memberikan gambaran umum secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat fenomena yang diselidiki dari objek penelitian 

serta dipaparkan dengan apa adanya. Pendeskripsian tersebut akan 

menggambarkan secara tepat mengenai hal-hal yang mempengaruhi pencapaian 

hasil kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam upaya pencegahan 

penyelewengan keuangan daerah..  
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B. Fokus Penelitian 

 

Menurut Sugiyono (2012:209) bahwa dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian 

bertujuan untuk membatasi studi yang akan diteliti yang masih bersifat umum. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini difokuskan pada: 

1. Kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung yang dinilai dengan menggunakan 

beberapa aspek pengukuran kinerja Pemerintah Daerah menurut Mahsun 

(2006:31-32) yang terdiri dari: 

a. Kelompok Masukan (Input) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan 

Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas 

pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. 

Kelompok masukan (input) meliputi sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana, dana/anggaran, peraturan. 

b. Kelompok Proses (process) merupakan ukuran kegiatan pelaksanaan 

pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kota dilihat dari beberapa 

program/kegiatan yang ditetapkan diikuti dengan indikator pencapainnya. 

Selain itu juga dilihat dari cara Inspektorat Kota Bandar Lampung 

membina, menemukan kasus-kasus penyelewengan, menindaklanjuti 

serta mengupayakan pengembalian kerugian daerah ke kas daerah Kota 

Bandar Lampung 

c. Kelompok Keluaran (output) merupakan hasil dari pelaksanaan 

pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung 

dengan memanfaatkan input yang dimiliki. Output yang dihasilkan 

dilihat dari pencapaian hasil kerja Inspektorat dalam mewujudkan dua 
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sasaran strategisnya yakni meningkatkan pengawasan serta 

meningkatkan jenjang APIP. 

d. Kelompok Hasil (Outcome) merupakan segala sesuatu yang 

mencerminkan berfungsinya output yang berhasil dicapai oleh 

Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam kegiatan pengawasannya yang 

bersifat preventif.  

2. Kendala yang dihadapi Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan 

kegiatan pengawasan. intern di Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang 

menyebabkan masih maraknya kasus penyimpangan dalam penggunaan 

anggaran daerah. Adapun kendala yang menjadi fokus penelitian terdiri dari 

enam aspek yaitu sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, dana, struktur 

organisasi, kultur, dan adanya pihak ketiga (kontraktor) 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu ibu kota dari Provinsi Lampung. 

Peneliti memilih Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian karena Kota 

Bandar Lampung merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, 

pendidikan dan kebudayaan. Kota Bandar Lampung juga merupakan pusat 

kegiatan perekonomian di Provinsi Lampung, karena terletak di wilayah yang 

strategis dan merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau 

Sumatera dan pulau Jawa, sehingga secara ekonomis akan memberikan 

keuntungan bagi pertumbuhan dan pengembangan daerah, sebagai pusat 

perdagangan, industri dan wisata. Selain itu, Kota Bandar Lampung juga memiliki 

prospek yang kuat untuk berkembang menjadi kota besar dalam skala regional, 
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nasional bahkan internasional. Namun hal tersebut akan sulit dicapai apabila 

masih marak terjadi penyalahgunaan anggaran dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, sangat penting adanya 

pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat dikelola untuk 

mensejahterakan masyarakat Kota Bandar Lampung. 

 

Sebagai pusat pertumbuhan dan orientasi perkembangan daerah maka Kota 

Bandar Lampung diharapkan dapat menjadi pemerintahan yang baik dan bersih 

sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima, pembangunan yang tertata 

baik serta menjadi percontohan bagi daerah lain yang ada di Provinsi Lampung 

khususnya. Namun status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih 

Pemerintah Kota Bandar Lampung sebanyak lima kali  berturut-turut dibawah 

pimpinan Walikota Herman HN tidak serta merta menjadikan Pemerintah Kota 

Bandar Lampung bersih dari berbagai penyimpangan dalam penggunaan anggaran 

daerah. Dalam pemberitaan media masih saja terkuak kasus-kasus penyelewengan 

keuangan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di Pemerintah Kota 

Bandar Lampung. 

 

Adapun institusi yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini yaitu Inspektorat 

Kota Bandar Lampung. Alasan yang mendasari yakni Inspektorat Kota 

merupakan lembaga pengawas internal yang dibentuk dan ditugaskan untuk 

menjadi pengawal dan pengawas dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan 

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  yang terdapat di Pemerintah Daerah 

Kota Bandar Lampung. Inspektorat Kota juga ditugaskan untuk mengevaluasi 

kemampuan Pemerintah daerah dan SKPD yang ada di bawahnya dalam mencapai 
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tujuan operasional kegiatan dan program daerah secara efektif.  Selain itu, 

Inspektorat Kota juga akan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam 

mengelola, memantau dan meminimalkan risiko penyelewengan keuangan daerah. 

Alasan-alasan tersebut yang menjadi pertimbangan bagi peneliti untuk meneliti di 

Inspektorat Kota Bandar Lampung. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

 

1. Jenis Data 

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada, merupakan hasil pengukuran 

atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata 

atau citra. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya. Data primer diperoleh peneliti dengan cara menggali 

langsung dari informan dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dari 

pihak-pihak yang dianggap memahami hal-hal mengenai kinerja inspektorat 

kota dan kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan 

penyelewengan keuangan daerah. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh 

dari perpustakaan atau dari laporan peneliti terdahulu. Adapun data sekunder 
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dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen dan peraturan yang 

berhubungan dengan kinerja Inspektorat Kota sebagai pengawas internal. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain, Lofland dan 

Lofland dalam Moleong (2011:157). Sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Informan 

Sumber data primer diperoleh dengan cara menggali informasi langsung 

melalui wawancara kepada informan penelitian. Adapun informan dalam 

penelitian ini adalah : 

 

Tabel 2. Daftar Informan yang Berkaitan Dengan Penelitian 

No Informan Jabatan 
Tanggal 

Wawancara 

1 Zainal Amrin.,SH,MH Sekretaris Inspektorat Kota 

Bandar Lampung 

24 Agustus 2015 

2 Andriyani, SP., MM Kasub. Bagian Perencanaan dan 

Evaluasi Laporan 

24 Agustus 2015 

3 Ritati Kasub Bag Umum dan 

Kepegawaian 

24 Agustus 2015 

4 Dedy Yuginta Ketua Komisi I DPRD Bandar 

Lampung 
9 September 2015   

Sumber : data diolah peneliti tahun 2015 

 

b. Dokumen 

Sumber data ini merupakan berbagai dokumen yang berhubungan dengan 

kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Bandar Lampung. yang nantinya akan 

digunakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan kinerja Inspektorat itu 

sendiri. Berikut merupakan daftar dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian : 
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Tabel 3. Daftar Dokumen-Dokumen yang Berkaitan Dengan Penelitian 

 

Sumber : data diolah peneliti tahun 2015 

 

 

 

 

 

No Dokumen Substansi 

1.  Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Walikota 

Bandar Lampung Tahun 2014 

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Inspektorat Kota Bandar 

Lampung 

2. Profil Kota Bandar Lampung Gambaran umum mengenai Kota Bandar 

Lampung 

3. Pembagian wilayah kerja 

pemeriksaan Inspektorat Kota 

Bandar Lampung 

Gambaran umum mengenai pembagian 

wilayah kerja pemeriksaan inspektorat 

Kota Bandar Lampung 

4. Program kerja pengawasan tahunan 

inspektorat Kota Bandar Lampung 

tahun 2015 

Gambaran umum mengenai objek-objek 

pemeriksaan Inspektorat Kota Bandar 

Lampung 

5. Matriks Rekapitulasi Hasil 

Pemantauan Penyelesaian Kerugian 

Negara/Daerah per 9 Maret 2015 Di 

Bandar Lampung 

Gambaran umum mengenai  

Rekapitulasi Hasil Pemantauan 

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 

6. Undang-Undang 23 tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah 

Gambaran mengenai otonomi daerah dan  

perangkat daerah dalam menjalankan 

sistem pemerintahan daerah 

7 Peraturan Walikota Bandar lampung 

Nomor 07 Tahun 2013 

Gambaran mengenai  tugas, fungsi dan 

tata kerja inspektorat kota Bandar 

Lampung 

8 Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 04 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah dan Satuan 

Polisi Pamong Praja Daerah Kota 

Bandar Lampung 

Gambaran mengenai dasar pembentukan 

inspektorat kota Bandar Lampung 

9 Laporan Hasil Pemantauan Atas 

Penyelesaian Kerugian Daerah Pada 

Pemerintah dan BUMD Kota Bandar 

Lampung 

Rekapitulasi penyelesaian kasus 

kerugian daerah di Pemerintah Kota 

Bandar Lampung 

10 LPPD Kota Bandar Lampung 2014 Klasifikasi aparatur Inspektorat Kota 

Bandar Lampung 

11 LAKIP Inspektorat Kota Bandar 

Lampung Tahun 2014 

Sasaran startegis Inspektorat Kota 

Bandar Lampung, 

12 Surat Perintah Tugas Inspektorat 

Kota Bandar Lampung 

Rekapitulasi kasus-kasus yang akan 

diperiksa oleh Inspektur Pembantu 

Wilayah 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2012: 224) merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

 

Pengumpulan data yang diharapkan dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap 

sebagai berikut  

1. Proses memasuki penelitian (getting in) 

Peneliti mendatangi lokasi utama penelitian dan tempat yang berhubungan 

dengan penelitian dengan membawa surat izin penelitian dari institusi peneliti 

berasal.  

 

2. Ketika berada di lokasi penelitian (getting a long) 

Saat berada di lokasi penelitian, peneliti berusaha melakukan hubungan 

pribadi yang akrab dengan subjek penelitian atau informan. Mencari 

informasi dan berbagai sumber data yang lengkap dan berusaha menangkap 

makna inti dari berbagai informasi yang diterima serta fenomena yang 

diamati. 

 

3. Pengumpulan data (logging in data) 

Peneliti melakukan proses pengumpulan data berdasarkan fokus penelitian 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 
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a. Observasi 

Data observasi merupakan deskripsi yang faktual, cermat dan terinci 

mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial serta 

konteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi. Teknik ini digunakan untuk 

merekam data-data primer berupa peristiwa atau situasi sosial tertentu 

pada lokasi penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian. 

Adapun instrumen yang digunakan adalah catatan-catatan lapangan dari 

kamera foto. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data melalui 

pengamatan langsung di tempat penelitian. Peneliti mengamati kinerja 

pegawai inspektorat dalam menanggapi pengaduan-pengaduan yang 

masuk terkait dengan penyelewengan keuangan daerah.  Hasil 

pengamatan digunakan peneliti sebagai informasi tambahan dalam 

penelitian. 

 

b. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu, (Moleong, 2011:186). Melalui 

teknik wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih 

mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan 

fenomena yang terjadi. Teknik ini digunakan untuk menjaring data-data 

primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, 

wawancara dilakukan oleh peneliti dan informan yang dianggap sebagai 

informan kunci yang memiliki pengetahuan mengenai kinerja Inspektorat 
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Kota Bandar Lampung. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan 

menggunakan pedoman wawancara  dengan maksud mendapatkan 

informasi secara lengkap dan mendalam, sehingga sesuai dengan tujuan 

penelitian.. 

 

c. Dokumentasi 

Manfaat dokumen yaitu memberikan latar belakang yang lebih luas 

mengenai pokok penelitian. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan 

triangulasi untuk mengecek kesesuaian data dan merupakan bahan utama 

dalam penelitian. Teknik dokumentasi juga berguna untuk melengkapi 

kekurangan yang diperoleh dari data primer. Adapun dokumen-dokumen 

yang diperlukan untuk mendukung keakuratan data dalam penelitian ini 

yaitu dokumen dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kota Bandar Lampung. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

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

telah dikumpulkan kemudian dilakukan penyusunan dan pemecahannya 

dijabarkan ke dalam unit-unit, pencarian pola-pola dan penemuan apa yang 

penting dan apa yang perlu dipelajari, kemudian membuat keputusan 

(kesimpulan) yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain, Bogdan 

dalam Sugiyono (2012:244). 
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Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang 

dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, (Sugiyono, 

2012:247): 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Model Teknik Analisis Data (Matthew B. Miles dan  

A. Michael Huberman) 

 

Dalam penelitian ini digunakan analisis data yang dilakukan dalam tiga tahapan, 

yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan pada data primer yaitu hasil 

wawancara. Data yang diperoleh dipilah-pilah terlebih dahulu, dirangkum, 

difokuskan pada hal-hal penting dan dibuat kategori-kategori yang menjelaskan 

mengenai kinerja inspektorat kota dalam upaya pencegahan penyelewengan 

keuangan daerah. 

  

2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau 

memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami 

mengenai kinerja inspektorat kota dan kendala-kendala yang dihadapi dalam 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi 

 Data 

Penarikan 

Kesimpulan 

Penyajian  

Data 
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upaya pencegahan penyelewengan keuangan daerah. Penyajian data diwujudkan 

dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar dan sejenisnya. 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data-data yang diperoleh di 

lapangan yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

turun ke lapangan. Sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan 

dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan 

observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. 

 

G. Teknik Keabsahan Data 

 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan 

teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Terdapat empat 

kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). 

Menurut Moeloeng  (2011:324) 4 (empat) kriteria tersebut dijelaskan sebagai 

berikut:   

1. Derajat Kepercayaan Data (Uji Kredibilitas) 

Penjaminan keabsahan data melalui derajat kepercayaan data dapat dilakukan 

dengan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan data, diantaranya: 

a. Perpanjangan Keikutsertaan Peneliti di Lapangan 

Peneliti adalah instrumen utama dalam penelitian kualitatif, keikutsertaan 

peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut 
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bukan hanya dilakukan dalam kurun waktu singkat, tetapi memerlukan 

perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam penelitian. 

 

Dalam penelitian ini perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal ini disebabkan karena 

peneliti dengan keikutsertaannya akan berorientasi dengan situasi dan juga 

dapat memastikan apakah konteks yang diteliti dapat dipahami. Melalui 

perpanjangan keikutsertaan peneliti juga akan menuntut peneliti untuk terjun 

ke lokasi penelitian untuk mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang 

mengkin mengotori data. 

 

b. Ketekunan Pengamatan 

Meningkatkan ketekunan pengamatan berfungsi untuk menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut 

secara rinci. 

 

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci 

secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian 

menelaahnya secara rinci.  

 

c. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pencegahan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian 

terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara triangulasi sumber yakni 
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dengan membandingkan data hasil wawancara dengan sumber yang berbeda 

(informan yang berbeda) dan membandingkan dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan. Data dari beberapa sumber tersebut kemudian 

dikategorisasikan mana pandangan yang sama, mana pandangan yang 

berbeda dan mana yang spesifik. 

 

d. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi 

Teknik dilakukan dengan cara mengekspos hasil penelitian sementara atau 

hasil akhir yaitu dengan melakukan diskusi kepada pembimbing dan penguji. 

Selain itu, peneliti juga berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat baik yang 

menjadi pembahas maupun rekan-rekan lainnya yang telah ataupun yang 

sedang melakukan proses penyusunan skripsi. Kegiatan ini dilakukan agar 

penelitian ini dapat diakui kebenarannya. 

 

e. Kecukupan Referensi 

Ketersediaan dan kecukupan referensi dapat mendukung keterpercayaan data 

dalam penelitian, upaya untuk mendukungnya dapat digunakan kamera 

digital sebagai alat foto dan dapat juga menggunakan alat perekam suara. 

Dengan demikian, apabila akan dicek kebenaran data penelitian, maka 

referensi yang tersedia dapat dimanfaatkan sehingga tingkat 

keterpercayaannya dapat dicapai. Dalam penelitian ini unit analisis datanya 

yang utama adalah hasil wawancara. Adapun beberapa sumber-sumber 

dokumen dan sedikit hasil pengamatan hanya sebagai penguat argumentasi. 
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f. Analisis Kasus Negatif 

Dalam penelitian ini teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan 

mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan 

kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai 

bahan pembanding. 

2. Keteralihan (Transferability) 

Peneliti mendeskripsikan atau memaparkan data yang telah diperoleh, baik berupa 

hasil wawancara, hasil dokumentasi maupun observasi secara transparan dan 

menguraikannya secara rinci, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan 

secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian 

diselenggarakan (Moleong, 2007: 338). Pemaparan ini berada pada bab hasil dan 

pembahasan. Pemaparan secara keseluruhan data dilakukan agar pembaca dapat 

benar-benar mengetahui permasalahan yang terjadi terkait dengan penelitian. 

 

3. Kebergantungan (Depenability)  

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang 

nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, realibilitas ditunjukan dengan jalan 

mengadakan replikasi studi. Peneliti dalam melakukan pengulangan dalam 

pengulangan suatu studi dua atau beberapa kali dalam suatu kondisi yang sama 

dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan realibilitasnya tercapai. 

Persoalan yang amat sulit dicapai disini ialah bagaimana mencari kondisi yang 

benar-benar sama dengan hasil penelitian dan fenomena yang terjadi dilapangan. 

Oleh karena itu hasil penelitian ini benar atau tidak, maka penulis selalu 

mendiskusikannya dengan pembimbing. 
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4. Kepastian (comfirmability) 

Menguji kepastian (comfirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan 

dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi 

hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang 

cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. 

Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan 

disepakati hasil penelitian oleh banyak orang maka hasil tidak lagi subjektif tetapi 

sudah objektif. Hal ini dapat terlihat dari apa yang telah dilakukan peneliti dalam 

menguji kepastian ini adalah dengan adanya seminar dengan mengundang teman 

sejawat dan pembimbing. 


