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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian  

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. 

Dalam Moleong (2004:3), metode kualitatif yang didefinisikan oleh Bodgandan 

Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  yang 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat 

diamati. Nawawi dan Martini (1996:73) mengemukakan bahwa data atau fakta 

yang ditemukan harus diberi arti dengan tidak sekedar menyajikan dalam bentuk 

deskriptif. Dengan kata lain, metode deskriptif bermaksud untuk melakukan 

representasi objektif mengenai gejala-gejala yang terdapat didalam masalah 

penelitian. Representasi itu dilakukan dengan mendeskripsikan gejala-gejala 

sebagai data atau fakta sebagaimana adanya.  

 

Penelitian kualitatif menurut Satori dan Komariah (2010:22) adalah penelitian 

yang menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang 

atau jasa. Hal yang terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian, 

fenomena atau gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat 

dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Jangan 

sampai suatu yang berharga tersebut berlalu bersama waktu tanpa meninggalkan 

manfaat. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk member sumbangannya 

terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan. 
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Dalam penelitian kualitatif, data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi 

sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang 

mengandung makna dibalik yang terucap dan terlihat tersebut. Metode penelitian 

kualitatif sangat relevan digunakan dalam penelitian ini, karena tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui bagaimana kepuasan kerja pada buruh perusahaan genting 

berdasarkan perspektif JCM (Job Caracteristic Model). 

 

B. Lokasi Penelitian 

Dalam menentukan lokasi penelitian Moleong (2004:86) menyatakan cara terbaik 

ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori subtantif dan menjajaki lapangan 

untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan sementara itu 

keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan 

pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. 

 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Kalirejo, tepatnya di dusun 2 RT 7 

desa Kalirejo kecamatan Kalirejo Lampung Tengah. Peneliti memilih lokasi ini 

dengan pertimbangan di daerah tersebut terdapat usaha rumahan pembuatan 

genting yang telah berjalan cukup lama. Selain itu ada banyak usaha sejenis di 

daerah tersebut sehingga memungkinkan untuk melakukan penelitian yang lebih 

mendalam karena akan banyak terdapat pembanding dan data yang didapat. 

 

C. Fokus Penelitian 

Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Adapun maksud 

dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus yaitu 

pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi; kedua, penetapan fokus 

berfungsi untuk memenuhui inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar (inclusion-
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exlusion criteria) atau informasi baru yang diperoleh di lapangan sebagaimana 

dikemukakan Moleong (2004:93-94). Dalam metode kualitatif, fokus penelitian 

berguna untuk membatasi bidang inquiry. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti 

akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Oleh karena itu 

fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan 

mengarahkan penelitian. 

 

Fokus penelitian bersifat tentatif seiring dengan perkembangan  penelitian. 

Moleong (2004:237) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk 

membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data 

yang relevan dan yang baik. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan 

penelitian pada kepuasan kerja pada buruh berdasarkan perspektif JCM (Job 

Caracteristics Model) dengan studi kasus pada buruh perusahaan genting didusun 

2 RT 7 Kalirejo Kec. Kalirejo Lampung Tengah. Aspek-aspek yang menjadi 

fokus penelitian ini adalah: 

1. Kepuasan kerja pada buruh berdasarkan perspektif Job Characteristics 

Model (JCM). Dimana dalam JCM akan diidentifikasi ke dalam lima 

karakteristik utama pekerjaan, diantaranya: 

a. Keragaman Keterampilan 

Tingkat sejauh mana suatu pekerjaan memerlukan serangkaian kegiatan 

agar karyawan dapat menggunakan sejumlah keterampilan yang berbeda. 

b. Identitas tugas 

Derajat sejauh mana suatu pekerjaan menuntut suatu penyelesaian 

keseluruhan potongan kerja yang dapat diidentifikasi (seberapa banyak 

tugas yang harus diselesaikan karyawan). 
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c. Signifikansi tugas 

Derajat sejauh mana suatu pekerjaan mempunyai dampak besar terhadap 

kehidupan atau pekerjaan orang-orang lain. 

d. Otonomi 

Derajat sejauh mana suatu pekerjaan member kebebasan berarti, 

kemandirian, dan keleluasaan kepada seseorang dalam menjadwal 

pekerjaan itu dan menentukan prosedur-prosedur yang digunakan untuk 

melaksanakannya.Dengan memberi kebebasan pada karyawan dalam 

menangani tugas-tugasnya akan membuat seorang karyawan mampu 

menunjukkan inisiatif dan upaya mereka sendiri dalam menyelesaikan 

pekerjaan, dengan demikian desain kerja yang berbasis ekonomi ini 

merupakan fungsi dan faktor pribadi. 

e. Umpan Balik 

Tingkat sejauh mana pelaksanaan kegiatan-kegiatan kerja yang dituntut 

oleh suatu pekerjaan menyebabkan orang tersebut mendapat informasi 

yang langsung dan jelas mengenai efektivitas kinerjanya.Pemahan pekerja 

akan hasil dan efektivitas kinerja atas pekerjaan yang telah dijalankan 

secara langsung. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi: 

a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (informan), yang dapat peristiwa tertentu 
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yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, hasil observasi 

terhadap suatu objek benda, kejadian atau kegiatan, dan data mengenai 

segala hal berkaitan dengan Kepuasan Kerja Buruh Berdasarkan 

Perspektif Job Characteristics Model (JCM) pada perusahaan genting 

di Desa Kalirejo Lampung Tengah. 

 

b. Data sekunder adalah merupakan sumber data primer yang telah diolah 

lebih lanjut, baik oleh pengambil data primer atau oleh pihak lain. 

Pada penelitian ini, data bisa diperoleh berupa data-data tertulis seperti 

monografi, laporan kegiatan, notulensi rapat, berita acara 

kegiatan,surat-surat keputusan yang dapat digunakan sebagai informasi 

pendukung dalam analisis data primer. 

 

2. Sumber Data   

Menurut Satori dan Komariah (2010:50) dalam penentuan sumber data 

pada penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan secara purposive. 

Menurut Ferdinand (2006:195) purposive sampling adalah penentuan 

sampel dimana peneliti memilih sampel secara subjektif. Pemilihan 

sampel ini dilakukan karena mungkin saja peneliti telah memahami bahwa 

informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari satu kelompok sasaran 

tertentu yang mampu memberikan informasi yang dikehendaki karena 

mereka memang memiliki informasi seperti itu dan mereka memenuhi 

kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Sedang menurut Satori dan 

Komariah (2010:47) purposive sampling adalah menentukan subjek atau 

objek sesuai tujuan. Meneliti dengan pendekatan kualitatif biasanya sudah 
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ditetapkan tempat yang dituju. Dengan menggunakan pertimbangan 

pribadi yang sesuai dengan topik penelitian, peneliti memilih subjek/objek 

sebagai unit analisis. Peneliti memilih unit analisis tersebut berdasarkan 

kebutuhan dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif. 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menentukan kriteria sumber data 

atau informan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kriteria Informan 

Usia Status Lama Bekerja Pekerjaan 

> 20 tahun Menikah ≥ 3 tahun Buruh Perusahaan Genting 

 

 

Peneliti, dalam melakukan penelitian kualitatif mempelajari secara inten 

situasi sosial yang terjadi pada objek penelitiannya. Objek penelitian 

dalam penelitian kualitatif ini tidak dibatasi dengan banyaknya atau 

jumlah responden. Penelitian dapat dilakukan terhadap (hanya) seorang 

objek penelitian saja. Banyak penelitian kualitatif yang dilakukan terhadap 

objek penelitian yang dilakukan dengan hanya melakukan wawancara 

secara mendalam terhadap seseorang. Dengan pertimbangan bahwa 

seseorang tersebut merupakan seseorang yang mempunyai karakteristik 

spesifik yang perlu mendapat perhatian. Perlu diingat bahwa penelitian 

kualitatif tidak dapat digeneralisasikan. Namun, dapat digunakan sebagai 

rujukan bagi penelitian dengan situasi sosial yang sama di tempat yang 

berbeda dengan menggunakan metode yang sama (Satori dan Komariah, 

2010:50). 
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a. Informan 

Adalah orang-orang yang benar-benar terlibat dan menjalani profesi 

sebagai buruh perusahaan genting yang ada di Desa Kalirejo Lampung 

Tengah. 

Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Usia Status Lama 

Bekerja 

Pekerjaa

n 

1 Nani Wijayanti perempuan 30 tahun menikah 3 tahun Buruh 

2 Deden Laki-laki 30 tahun menikah 4 tahun buruh 

 

b. Peristiwa atau kejadian-kejadian 

Adalah peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada pelaksanaan 

kegiatan kerja buruh yang berkaitan dengan kepuasan kerja. Peneliti 

dapat memperolehnya melalui wawancara dan penelusuran peristiwa 

atau kejadian yang merupakan hasil pengamatan peneliti secara 

langsung di lapangan maupun di perusahaan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis ambil dalam melakukan penelitian 

ini adalah dengan cara: 

1. Penelitian Lapangan 

Yaitu penelitian langsung pada objek yang akan diteliti, dalam hal ini 

Kepuasan Kerja Buruh Berdasarkan Perspektif Job Characteristics 

Model (JCM) pada Perusahaan Genting di Desa Kalirejo Lampung 

Tengah. Kemudian mengumpulkan data dan keterangan yang 

menyangkut masalah yang diteliti. 
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Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

a. Wawancara mendalam (in depth interview) 

Teknik ini dilakukan untuk menjaring data-data primer yang 

berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara mendalam akan 

dilakukan baik secara terstruktur dengan menggunakan panduan 

wawancara (interview guide) maupun wawancara bebas bersamaan 

dengan observasi. Instrumen yang akan digunakan dalam 

wawancara ini adalah tipe tape recorder, yang dilengkapi dengan 

catatan-catatan kecil peneliti untuk memperoleh data yang 

berhubungan dengan pembahasan masalah. 

b. Observasi/ Pengamatan 

Teknik ini digunakan untuk merekam data-data primer yang berupa 

peristiwa atau situasi sosial tertentu pada lokasi penelitian, yang 

berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun instrument yang 

digunakan adalah catatan-catatan lapangan yaitu melakukan 

penelitian dan pengamatan secara langsung kepada objek yang 

diteliti. 

 

2. Penelitian Kepustakaan 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literature-literatur 

yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

F. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2008: 246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan 

pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 
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dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah 

dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan 

lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Milles dan 

Hubberman dalam Sugiyono (2008: 246), mengungkapkan bahwa aktivitas dalam 

menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam penelitian ini 

digunakan teknik analisis data dengan model interkatif, yaitu meliputi langkah-

langkah berikut: reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi (Miles 

dan Hubberman, 1992: 16-20). 

a. Reduksi Data 

Merupakan proses penelitian, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus 

selama penelitian berlangsung. Secara teknis, pada kegiatan reduksi data 

ini data-data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian akan diorganisir ke 

dalam sebuah “matriks analisis data”, yang meliputi unsur-unsur fokus 

penelitian, substansi data, katagori data, dan meaning (pemaknaan)  

b. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 



44 
 

Pada penelitian ini, secara teknis data-data yang telah terorganisir ke 

dalam matriks analisis data akan disajikan kedalam bentuk teks naratif. 

 

c. Penarikan Kesimpulan 

Merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. 

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan 

dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data empiris hasil penemuan di 

lapangan dengan teori-teori yang disusun dalam bab tinjauan pustaka usul 

penelitian ini, ataupun teori-teori lain yang relevan dengan permasalahan 

penelitian yang akan ditemukan kemuadian. Verifikasi data dalam 

penelitian ini dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian 

berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama pengumpulan 

data, peneliti menganalisis dan mencari makna dari data yang 

dikumpulkan, yakni dengan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-

hal yang sering timbul dan sebagainya, yang dituangkan dalam kesimpulan 

yang masih bersifat tentatif dan melibatkan interpretasi sendiri. 

G. Teknik Keabsahan Data  

Suatu penelitian harus mengandung nilai terpercaya dan peneliti harus mampu 

mempertanggungjawabkan penelitiannya dan meyakinkan kepada khalayak 

bahwa kebenaran hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Menurut 

Satori dan Komariah (2010: 163) pertanggung jawaban penelitian kualitatif 

berada pada cara-cara memperoleh kepercayaan suatu penelitian yang mana 

penelitian itu dilaksanakan dengan penerapan metode yang tepat dengan prosedur 
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yang konsisten. Pada penelitian ini pemeriksaan keabsahaan data akan mengacu 

pada kriteria-kriteria sebagai berikut: kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, 

dan kepastian. Setiap kriteria ini menghendaki teknik keabsahan pemeriksaan data 

yang berbeda satu dengan yang lainnya (Moeloeng, 2000: 175-178). Langkah-

langkah tersebut secara lebih terinci adalah sebagai berikut: 

1. Teknik Kredibilitas Data (Credibility) 

Penelitian berangkat dari data. Data adalah segala-galanya dalam 

penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Dalam penelitian 

kuantitatif, ukuran validitas suatu penelitian terdapat pada alat untuk 

menjaring data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, alat untuk 

menjaring data penelitian terletak pada penelitinya dan dibantu dengan 

metode interview, observasi, dan studi dokumen. Dengan demikian, yang 

diuji ketepatannya adalah kapasitas peneliti dalam merancang fokus, 

menetapkan dan memilih informan, melaksanakan metode pengumpulan 

data, menganalisis dan menginterpretasikan dan melaporkan hasil 

penelitian yang kesemuanya itu perlu menunjukan konsistensinya satu 

sama lain. Sehingga kepercayaan penelitian kualitatif tidak terletak pada 

derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai tetapi pada 

kredibilitas peneliti (Satori dan Komariah, 2010: 164-165). Dalam hal ini 

peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dan 

menggali informasi dari informan dengan melakukan wawancara 

mendalam dengan informan. Selain itu juga peneliti melakukan 

pengamatan selama dua minggu dan dalam kurun waktu tersebut, peneliti 
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juga melihat secara langsung proses produksi saat buruh bekerja, kondisi 

tempat kerja buruh, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentunya bertujuan 

untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya sehingnga dapat 

dipertanggungjawabkan keabsahannya. 

 

Beberapa teknik yang digunakan untuk memeriksa kredibilitas data hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Ketekunan pengamatan, teknik ini bermaksud menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam sarat dengan persoalan atau isu yang sedang dicari 

dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara 

terperinci.Pengamatan yang dimaksud peneliti ini adalah pengamatan 

terhadap sumber-sumber data primer (hasil wawancara) dan 

pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh 

buruh perusahaan genting di Desa Kalirejo Lampung Tengah. 

b. Triangulasi, teknik ini memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau perbandinganterhadap data itu. Ada 

empat macam triangulasi yaitu, triangulasi sumber, metode, penyidik, 

dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan 

beberapa teknik pengumpulan data, dan sumber data dengan metode 

yang sama. Triangulasi penyidik dilakukan dengan memanfaatkan 

peneliti atau pengamat lain. Triangulasi teori dilakukan secara induktif 

atau secara logika, secara induktif dilakukan dengan menyertakan cara 

lain untuk mengorganisasikan data yang barang kali mengarah pada 
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upaya penemuan penelitian lainnya. Sedangkan secara logika 

dilakukan dengan cara memikirkan kemungkinan logis lainnya dan 

kemungkinan melihat apakah kemungkinan-kemungkinan itu dapat 

ditunjang oleh data. 

c. Kecukupan referensial, yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan 

tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan 

analisis dan penafsiran data. Misalnya, tape recorder yang 

dimanfaatkan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan 

kritik yang telah terkumpul. Unit analisis data utama dalam penelitian 

ini adalah hasil wawancara. Beberapa sumber dokumen dan hasil 

pengamatan adalah sebagai penganut argumentasi (back up). 

 

2. Teknik Keteralihan Data (Transferability) 

Uji terhadap ketepatan suatu penelitian kualitatif selain dilakukan pada 

interval penelitian juga pada keterpakaian oleh pihak eksternal 

(keteralihan). Menurut Satori dan Komariah (2010: 165-166) keteralihan 

berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut 

diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang 

hampir sama. Suatu penelitian yang nilai keteralihannya tinggi senantiasa 

dicari orang untuk dirujuk, dicontoh, dipelajari lebih lanjut, untuk 

diterapkan di tempat lain. Oleh karena itu, peneliti perlu membuat laporan 

yang baik agar terbaca dan memberikan informasi yang lengkap jelas, 

sistematis, dan dapat dipercaya. Bila pembaca mendapat gambaran yang 

jelas dari suatu hasil penelitian dapat dilakukan (transfermability), maka 
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hasil penelitian tersebut memenuhi standar transferabilitas (Satori dan 

Komariah, 2010:166). 

 

Pemeriksaan keteralihan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan 

teknik uraian rinci (trick description), yaitu dengan melaporkan hasil 

seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat 

penelitian. 

 

3. Teknik Kebergantungan Data (Dependability) 

Menurut Satori dan Komariah (2010: 166-167) kebergantungan disebut 

juga audit kebergantungan menunjukan bahwa penelitian memiliki sifat 

ketaatan dengan menunjukan konsistensi dan stabilitas data atau temuan 

yang dapat direflikasikan. Dalam penelitian kualitatif akan menemukan 

kesulitan untuk mereflikasi pada situasi yang sama karena setting sosial 

senantiasa berubah dan berbeda.Oleh karena itu, dalam penelitian 

kualitatif digunakan kriteria kebergantungan yaitu bahwa suatu penelitian 

merupakan representasi dari rangkaian kegiatan pencarian data yang dapat 

ditelusuri jejaknya. Dengan demikian, uji dependabilitas adalah uji 

terhadap data dengan informan sebagai sumbernya dan teknik yang 

diambilnya apakah menunjukan rasionalitas yang tinggi atau tidak. Jangan 

sampai ada data tapi tidak dapat ditelusuri cara mendapatkannya dan orang 

yang mengungkapkannya. 

 

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian 

non kualitatif. Konsep kebergantungan lebih luas dari pada reliabilitas. Hal 
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tersebut disebabkan konsep itu memperhitungkan segala-galanya, yaitu 

yang ada pada reliabilitas itu sendiri ditambah faktor-faktor lain yang 

terkait. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan 

melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering 

terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa 

memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependability- nya. Kalau 

proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka peneliti 

tersebut tidak dependable. Untuk mengetahui, mengecek, serta memeriksa 

hasil penelitian ini benar atau salah peneliti mendiskusikannya dengan 

dosen pembimbing secara bertahap mengenai konsep-konsep yang 

dihasilkan di lapangan. Setelah hasil dianggap benar, dilakukan seminar 

tertutup dan terbuka dengan mengundang teman sejawat dan pembimbing 

serta pembahas dosen. 

 

H. Teknik Kepastian Data (Confirmability) 

Kepastian atau audit kepastian yaitu bahwa data yang diperoleh dapat dilacak 

kebenarannya dan sumber informasinya jelas. Konfirmabilitas berhubungan 

dengan objektivitas hasil penelitian. Hasil penelitian dikatakan memiliki derajat 

objektivitas yang tinggi apabila kebenaran data dapat ditelusuri secara pasti dan 

penelitian dapat dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak 

orang. 

Untuk menjaga kebenaran dan objektivitas hasil penelitian, maka perlu dilakukan 

audit trail yakni, melakukan pemeriksaan guna meyakinkan bahwa hal-hal yang 

dilaporkan memang demikian adanya. Dalam pratiknya konsep konfirmabilitas 
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(kepastian data) dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang 

atas rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi/ tempat 

kejadian sebagai bentuk konfirmasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


