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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2004:131), data yang dikumpulkan dalam 

penelitian kualitatif bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal 

dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan 

dokumen resmi lainnya. Karena, yang menjadi tujuan penelitian kualitatif adalah 

menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan 

tuntas.  

Senada dengan Moleong, Bogdan dan Taylor juga menyatakan bahwa 

metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

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

dapat diamati (Moleong, 2004:4). 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang menurut Whitney 

yang dikutip Nazir (1999:63), penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan 

interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masaalah dalam 

masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dalam situasi-situasi 

tertentu.  

Penelitian deskriptif menurut Nazir (1999:64), merupakan metode 

penelitian yang menggambarkan situasi, sehingga data-data yang dikumpulkan 
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berupa kata-kata dan gambar-gambar. Penelitian ini mempelajari masalah-

masalah dalam masyarakat tentang tata cara yang berlaku di masyarakat dalam 

situasi tertentu, di antaranya hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses 

yang sedang berlangsung dari suatu fenomena. 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini, menurut Rakhmat (1999:25) adalah : 

1. Mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan 

gejala yang ada. 

2. Mengidentifikasikan masalah yang ada atau memeriksa kondisi 

dan praktik yang berlaku. 

3. Membuat perbandingan atau evaluasi.  

Model penelitian deskriptif ini cocok menjadi pendekatan penulis dalam 

penelitian ini, karena yang menjadi data bagi penulis adalah dokumen yaitu, lirik 

lagu Jogja Hiphop Foundation. Lirik tersebut berisikan kata-kata yang 

menggambarkan situasi konflik beragama di Indonesia. Selain itu, data lainnya 

adalah hasil wawancara peneliti dengan pembuat lagu tersebut. Penjabaran 

dokumen dan wawancara akan dibahas pada bagian sub-bab teknik pengumpulan 

data. 

Penelitian ini juga untuk mengidentifikasikan kejadian sosial yang terjadi 

di Indonesia yang berhubungan dengan konflik umat beragama di Indonesia.  

Untuk menganalisa lirik lagu, penelitian ini menggunakan pendekatan 

analisis wacana model Van Dijk. Analisis wacana kritis Van Dijk adalah 

penelitian yang memandang bahwa meneliti sebuah wacana tidak cukup hanya 
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dengan berdasarkan analisis teks semata, tetapi juga melihat praktik produksi 

yang terjadi dalam penyusunan teks tersebut. (Eriyanto,2001:221) 

3.2 Unit Analisis 

Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan oleh penulis berupa 

tanda-tanda tekstual dalam sebuah lagu. Tanda itu berupa kata, kalimat, bait, 

chorus, verse dan keseluruhan lirik lagu yang terkait dengan konflik beragama di 

Indonesia pada lirik-lirik lagu Jogja Hiphop Foundation.  

Awalnya, penulis mencari lirik-lirik lagu Jogja Hiphop Foundation yang 

berisikan kritik dalam kehidupan masyarakat. Walaupun, ada juga beberapa lagu 

yang bertemakan cinta dan persahabatan. Namun, mayoritas dari lagu-lagu JHF 

ini bermuatan kritik di masyarakat. Ada beragam kritik yang menjadi perhatian 

JHF, ada kritik mengenai kehidupan sosial, seni budaya, dan juga kritik bernuansa 

politis serta kritik yang bertemakan agama.  

Karena tema dari penelitian ini merupakan kondisi keberagamaan di 

Indonesia, maka, lagu-lagu yang menjadi perhatian penulis hanyalah lagu dari 

JHF yang berisikan kritik mengenai kehidupan agama di Indonesia. Sehingga, 

unit analisis penulis meruncing kepada dua lagu JHF yang mengandung wacana 

antikonflik beragama di Indonesia. 

Judul-judul lagu yang menjadi unit analisis tersebut adalah,  

1. Catatan Ganti Tahun : Antara Natal, Lebaran dan Tahun Baru. 

2. Gitu aja Kok Repot 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 
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Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis 

adalah teknik dokumentasi dan wawancara.  

3.3.1 Studi Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data pertama yang digunakan penulis adalah studi 

dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan 

data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen dan sebagainya, (Moleong,2004:92). 

Sugiyono (2011:240), mengungkapkan bahwa, studi dokumentasi 

merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Namun, kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan 

atau menggunakan studi dokumentasi.  

Ada berbagai keuntungan dalam menggunakan studi dokumentasi dalam 

penelitian kualitatif. Nasution (2003:85) mengungkapkan ada enam keuntungan 

penggunaan studi dokumentasi, yaitu, 

a. Bahan dokumenter itu telah ada, telah tersedia dan siap pakai. 

b. Penggunaan bahan ini tidak meminta biaya, hanya memerlukan waktu 

untuk mempelajarinya. 

c. Banyak yang dapat ditimba dari bahan itu bila dianalisis dengan 

cermat, berguna bagi penelitian yang dijalankan. 

d. Dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok 

penelitian. 

e. Dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data. 

f. Merupakan bahan utama dalam penelitian historis. 
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Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan oleh penulis merupakan 

dua buah lirik lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh Jogja Hiphop 

Foundation yang bertemakan kondisi keberagamaan di Indonesia.   

 

3.3.2  Wawancara 

Selain menggunakan dokumen, penulis juga menggunakan teknik 

wawancara. Teknik wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. 

Namun, kini dalam perkembangannya, teknik wawancara tidak harus dilakukan 

secara berhadapan langsung, melainkan dapat pula dengan memanfaatkan sarana 

komunkasi lain, seperti, telepon dan internet (Mashud, 2006:69).  

Terdapat beberapa jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian guna 

mendapatkan informasi dari narasumber. Jenis-jenis wawancara menurut 

Estenberg dalam Sugiyono (2011:233), terdapat tiga jenis wawancara yakni, 

wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara tidak 

terstruktur. 

1. Wawancara Terstruktur 

Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti 

telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. 

Dalam melakukan wawancara, pewawancara telah menyiapkan instrumen 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif 

jawabannya telah disiapkan. 

2. Wawancara Semiterstruktur 
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Wawancara jenis ini pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka.  

3. Wawancara Tidakberstruktur 

Wawancara ini merupakan jenis wawancara yang bebas dan peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara ini hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.  

Wawancara semiterstruktur, wawancara dilakukan secara bebas ,tapi tetap 

pada jalur pokok permasalahan yang akan ditanyakan dan telah disiapkan terlebih 

dahulu (Kriyantono,2009:100). 

Karena penulis melakukan wawancara melalui e-mail, maka jenis 

wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara semiterstruktur. 

Penulis melakukan wawancara melalui e-mail dengan narasumber karena, 

keterbatasan waktu dan tempat antara penulis dan narasumber. Narasumber adalah 

personel Jogja Hiphop Foundation, Marzuki Mohamad dan Dimas Pradana. 

Kesibukan narasumber dengan berbagai kegiatan menyanyi yang tidak hanya di 

Indonesia namun juga di luar negeri membuat narasumber tidak dapat ditemui, 

sehingga membuat penulis melakukan wawancara melalui e-mail.  

Pokok permasalahan juga sudah penulis persiapkan dan bukan secara 

spontan. Dengan begitu, penulis menggunakan metode wawancara semiterstruktur 

dan bukan metode wawancara mendalam. Karena, dalam wawancara mendalam 

peneliti dan narasumber, melakukan wawancara secara tatap muka. Seperti yang 
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diungkap Sutopo (2006:72), wawancara mendalam adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawan sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman wawancara. 

Penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan personel Jogja 

Hiphop Foundation. Wawancara ini untuk mendapatkan informasi dan memahami 

pembuatan lagu yang bertemakan kehidupan beragama di Indonesia ini. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menurut Patton dalam Moleong (2004:103), 

merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu 

pola, kategori, dan satu uraian dasar.  

Analisis data juga diungkapkan oleh Sugiyono (2009:244), analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri dan orang lain.  

Penulis menggunakan teknik analisis wacana kritis yang dikemukakan 

oleh Teun A. Van Dijk dalam melakukan penelitian ini. Model analisis Van Dijk 

menaruh perhatian penting pada tiga dimensi, yakni, teks, kognisi sosial, dan 
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konteks sosial. Inti dari analisis Van Dijk adalah menggabungkan tiga dimensi 

wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis (Eriyanto, 2001:224). 

 

3.4.1 Analisis Teks 

Van Dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur atau tingkatan 

yang saling mendukung tiap bagiannya. Ia membaginya ke dalam tiga tingkatan 

yakni, Struktur Makro, Superstruktur dan Struktur Mikro (Eriyanto, 2001:226). 

 

Tabel 3.1 Struktur Teks Teun Van Dijk 

Struktur Makro 

Makna Global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik/tema yang diangkat 

oleh suatu teks. 

Superstruktur 

Kerangka suatu teks, seperti bagian pendahuluan, isi, penutup, kesimpulan. 

Struktur Mikro 

Makna lokal dalam suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat, dan 

gaya yang dipakai suatu teks. 

 

Selain itu, Van Dijk juga menjelaskan lebih mendalam elemen utama 

dalam analisis wacana kritis, elemen tersebut adalah,  
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Tabel 3.2 Struktur dimensi teks Teun A. Van Dijk 

Struktur Wacana Hal Yang Diamati Elemen 

Struktur Makro Tematik 

Tema/topik 

 yang dikedepankan 

Topik 

Superstruktur Skematik 

Bagaimana bagian dan 

urutan berita diskemakan 

Skema 

Struktur Mikro Semantik 

Makna yang ingin 

ditekankan dalam teks. 

Misalnya dengan 

memberikan detil pada 

satu sisi atau membuat 

eksplisit pada satu sisi 

dan mengurangi detil 

pada sisi lain. 

Latar, detail, maksud, 

praanggapan, 

nominalisasi 

Struktur Mikro Sintaksis 

Bagian kalimat (bentuk 

dan susunan) yang dipilih 

Bentuk kalimat, 

Koherensi, kata ganti 

Struktur Mikro Stalistik 

Bagaimana pilihan kata 

yang dipakai dalam teks 

Leksikon 
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Struktur Mikro Retoris 

Bagaimana dan dengan 

cara penekanan dilakukan 

Grafis, Metafora, 

Ekspresi. 

 

Berikut ini merupakan pengertian dari masing-masing elemen yang 

diungkapkan oleh Van Dijk dalam melakukan analisis wacana kritis,  

1. Tematik 

Elemen tematik adalah elemen yang memberikan gambaran umum dari 

suatu teks. Elemen ini menggambarkan apa yang ingin diungkapkan 

oleh pencipta lirik, biasanya merupakan suatu konsep yang dominan, 

sentral dan paling penting di dalam lirik tersebut. 

2. Skematik 

Teks atau wacana pada umumnya memiliki skema atau alur dari 

pendahuluan hingga akhir. Alur itu menunjukkan bagaimana bagian-

bagian dalam teks disusun dan diurutkan sehingga membentuk sebuah 

kesatuan arti.  

3. Latar 

Latar adalah bagian berita yang dapat mempengaruhi semantik (arti) 

yang ingin ditampilkan. Latar yang dipilih menentukkan ke arah mana 

pandangan khalayak akan dibawa. Latar dapat menjadi alasan 

pembenar gagasan yang diajukan dalam suatu teks. Karena itu, latar 

teks merupakan elemen yang berguna karena dapat membongkar apa 

maksud atau isi utama yang ingin disampaikan. Kadang, isi utama dan 
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maksud tidak dibeberkan dalam teks, tetapi dengan melihat apa yang 

disampaikan dan bagaimana latar tersebut disajikan, maksud 

tersembunyi yang ingin dikemukakan dapat dianalisis. 

4. Detil 

Elemen detil berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan 

seseorang. Komunikator akan menampilkan secara berlebihan 

informasi yang menguntungkan dirinya atau citra yang baik. 

Sebaliknya, ia akan menampilkan informasi yang merugikan dirinya 

dalam jumlah yang sedikit. Detil yang lengkap dan panjang lebar 

merupakan penonjolan yang dilakukan secara segaja untuk 

menciptakan citra tertentu pada khalayak. Elemen detil merupakan 

strategi dalam mengekspresikan sikap dengan cara implisit. Dalam 

mempelajari detil yang harus diteliti adalah keseluruhan dimensi 

peristiwa, bagian mana yang diuraikan panjang dan bagian mana yang 

sedikit diuraikannya. Selain itu, juga harus menggali alasan dimensi 

tertentu lebih banyak diuraikan dibanding dimensi lainnya, serta 

dampak yang disebabkan oleh penguraian detil tersebut. 

5. Maksud 

Elemen maksud hampir sama dengan elemen detil karena sama-sama 

membahas mengenai informasi yang bersifat menguntungkan atau 

yang merugikan komunikator. Dalam elemen maksud, yang merugikan 

komunikator akan disampaikan dengan implisit dan tersembunyi, 

sedangkan yang menguntungkan disampaikan secara eksplisit. 
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6. Koherensi 

Koherensi adalah pertalian atau jalinan antar kata atau antar kalimat 

dalam suatu teks. Dua buah kalimat yang berbeda dapat dihubungkan 

sehingga tampak koheren. Sehingga, fakta yang tidak berhubungan 

dapat menjadi berhubungan ketika seseorang menghubungkannya. 

Koherensi secara mudah dilihat melalui kata hubung yang dipakai. 

7. Koherensi Kondisional 

Koherensi kondisional secara mudah dikenali melalui penggunaan 

anak kalimat sebagai penjelas. Sebagai penjelas, ada atau tidaknya 

anak kalimat tersebut, tidak mempengaruhi arti kalimat mula-mula. 

Namun, koherensi kondisional dapat menjadi penjelas mengenai 

bagaimana maksud tersembunyi diekspresikan dala sebuah kalimat.  

8. Koherensi Pembeda 

Koherensi pembeda digunakan ketika dua buah peristiwa atau fakta 

hendak dibedakan. Dengan menggunakan koherensi ini, pencipta ingin 

membuat seolah-olah dua peristiwa bersifat saling bertentangan atau 

berseberangan. Efek pemakaian koherensi pembeda ini akan 

menghasilkan pemaknaan yang berbeda oleh khalayak. Hal ini terjadi 

karena suatu fakta atau realitas dibandingkan dengan realitas lain. yang 

perlu dikritisi dalam koherensi ini adalah bagian mana yang 

diperbandingkan dan bagiamana bagian tersebut diperbandingkan. 
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9. Pengingkaran 

Elemen pengingkaran adalah bentuk praktik wacana yang 

menggambarkan cara penulis lirik menyembunyikan apa yang ingin 

diekspresikan secara implisit. Pengingkaran menjelaskan seolah-olah 

menyetujui sesuatu, namun di sisi lain memberikan argumen yang 

menyangkal persetujuan tersebut.  

10. Bentuk Kalimat 

Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan cara 

berpikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Logika kausalitas ini jika 

diterjemahkan menjadi sususnan subjek (yang menerangkan) dan 

predikat (yang diterangkan). Bentuk kalimat bukan hanya terkait 

dengan teknik kebenaran tata bahasa, tetapi juga makna yang terbentuk 

oleh susunan kalimat. Bentuk kelimat juga akan menentukan subjek 

diekspresikan secara eksplisit atau implisit dalam sebuah teks.  

11. Kata ganti 

Kata ganti merupakan elemen untuk memanipulasi bahasa dengan 

menciptakan suatu komunitas imajinatif. Kata ganti merupakan alat 

yang dipakai oleh komunikator untuk menunjukkan posisi seseorang 

dalam sebuah wacana. 

12. Leksikon 

Elemen leksikon bertujuan menunjukkan pemilihan kata yang 

dilakukan seseorang atas berbagai kemungkinan kata tersebut dipakai 

bukan sebatas kebetulan, tetapi memiliki makna ideologis tentang 
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pemaknaan yang dilakukan seseorang terhadap suatu fakta atau 

realitas. 

13. Praanggapan 

Elemen praanggapan merupakan pernyataan yang digunakan untuk 

mendukung makna suatu teks. Praanggapan juga merupakan suatu 

upaya mendukung pendapat dengan memberikan premis yang 

dipercaya kebenarannya. Meskipun berupa anggapan, praanggapan 

umumnya didasarkan pad aide commom sense atau suatu hal yang 

masuk akal dan logis. Dengan demikian meskipun kenyataannya tidak 

ada, tidak akan dipertanyakan kebenarannya. 

14. Grafis 

Elemen grafis merupakan elemen yang berguna untuk memeriksa 

bagian yang ditekankan atau ditonjolkan oleh seseorang yang dapat 

diamati pada sebuah teks.  

15. Metafora 

Dalam wacana, pesan pokok tidak hanya disampaikan melalui teks, 

namun juga melalui kiasan, ungkapan dan metafora yang dimaksudkan 

sebagai ornamen dan bumbu. Namun, pemakaian metafora juga dapat 

sebagai petunjuk utama dalam memahami makna teks.  

 

3.4.2 Kognisi Sosial 

Dimensi kognisi sosial adalah suatu penelitian tentang kesadaran mental 

yang membentuk teks tersebut. Pendekatan kognitif ini didasarkan pada asumsi 
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bahwa teks tidak memiliki makna, tetapi makna tersebut diberikan oleh pemakai 

bahasa, atau lebih tepatnya proses kesadaran mental dari pemakai bahasa. Karena 

itu, dibutuhkan suatu penelitian atas representasi kognisi dan strategi pencipta 

dalam memproduksi suatu wacana (Eriyanto, 2001:260).  

Menurut Van Dijk  dalam Eriyanto (2001 :262-263), analisis wacana harus 

menyertakan bagaimana reproduksi kepercayaan yang menjadi landasan dalam 

pembuatan teks. Ia juga merumuskan beberapa skema bagaimana peristiwa 

dipahami dan dimengerti,   

• Skema person. Skema ini menggambarkan bagaimana seseorang 

menggambarkan dan memandang orang lain.  

• Skema diri, yaitu skema yang digunakan untuk menggambarkan 

bagaimana diri sendiri dipandang, dipahami, dan digambarkan oleh 

seseorang.  

• Skema peran. Skema ini berhubungan dengan bagaimana seseorang 

memandang dan menggambarkan peranan dan posisi yang ditempati 

seseorang dalam masyarakat.  

• Skema peristiwa merupakan skema yang paling banyak digunakan karena 

menyampaikan berbagai kejadian yang dilihat, didengar setiap harinya. 

 

3.4.3 Analisis Sosial  

Dimensi ketiga dari analisis Van Dijk adalah analisis sosial. Analisis sosial 

adalah analisis intertekstual yang meneliti bagaimana wacana tentang suatu hal 

diproduksi dan dikonstruksi dalam suatu masyarakat. Hal ini penting karena 
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wacana yang berkembang di suatu media adalah bagian dari wacana yang 

berkembang dalam masyarakat (Eriyanto, 2001:271).  

Dua poin penting yang jadi perhatian Van Dijk dalam menganalisis 

masyarakat ini adalah kekuasaan dan akses. Kekuasaan adalah kepemilikan yang 

dimiliki oleh suatu kelompok, satu kelompok untuk mengonrol kelompok dari 

kelompok lain. Dalam hal ini, analisis wacana memberikan perhatian pada apa 

yang disebut dominasi. Sementara itu poin kedua, yaitu akses berbicara tentang 

seberapa besar akses dimiliki oleh suatu kelompok tertentu dibandingkan dengan 

kelompok lainnya. Kecenderungan yang terjadi, kelompok yang berkuasa 

memiliki kesempatan yang lebih besar terhadap akses kepada media, dan dengan 

demikian kesempatan yang lebih besar pula untuk mempengaruhi kesadaran 

khalayak (Eriyanto, 2001:272). 

Analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Van Dijk ini menjadi acuan 

bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Model Van Dijk ini dirasa yang 

paling cocok karena sesuai dengan hal yang ingin dicari oleh penulis yakni, 

keadaan sosial yang terjadi di tengah masyarakat beragama di Indonesia yang 

saling berdampingan berdasarkan lirik lagu Jogja Hiphop Foundation.  

Di dalam analisis wacana Van Dijk, Ia mengungkapkan bahwa teks dan 

kognisi sosial tidak dapat dipisahkan. Hal ini berkaitan dengan penelitian penulis 

yang ingin menginterpretasikan bagaimana keadaan sosial kehidupan beragama di 

Indonesia jika dilihat dari makna yang terkandung di dalam lirik lagu yang 

diciptakan oleh Jogja Hiphop Foundation. Dalam penelitian ini, lirik lagu 

merupakan teks, dan konflik agama di tengah masyarakat sebagai kognisi 
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sosialnya.  

 

3.5 Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Cara pemeriksaan keabsahan data yang paling umum digunakan dalam 

penelitian adalah teknik triangulasi. Penulis juga menggunakan teknik ini guna 

mengecek keabsahan data dalam penelitian ini.  

Sugiyono (2011:330) menjelaskan bahwa, triangulasi diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pengumpulan data dengan 

menggunakan triangulasi, sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus 

menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dari berbagai sumber data.  

Patton (dalam Sutopo,2006:92-98) mengungkapkan, terdapat berbagai 

teknik yang dapat digunakan dalam melakukan triangulasi. Teknik-teknik tersebut 

adalah, 

1. Triangulasi data 

Teknik triangulasi data dapat disebut juga dengan triangulasi sumber. 

Cara ini mengarahkan peneliti agar dalam mengumpulkan data, ia 

berusaha menggunakan berbagai sumber yang ada. 

2. Triangulasi peneliti 

Triangulasi peneliti adalah hasil penelitian baik yang berupa data 

maupun kesimpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhan dapat 

diuji oleh peneliti lain. Triangulasi peneliti dapat dilakukan dengan 
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menyelenggarakan diskusi atau melibatkan beberapa peneliti yang 

memiliki pengetahuan yang mencukupi. 

3. Triangulasi Metodologis 

Teknik triangulasi metode digunakan dengn cara mengumpulkan data 

sejenis tetapi menggunakan metode yang berbeda. 

4. Triangulasi Teoritis 

Triangulasi jenis ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang 

dikaji. Oleh karena itu, dalam melakukan jenis triangulasi ini, peneliti 

harus memahami teori-teori yang digunakan dan keterkaitannya 

dengan permasalahan yang diteliti sehingga mampu menghasilkan 

simpulan yang mantap.  

Penulis menggunakan triangulasi data atau sumber sebagai teknik yang 

digunakan guna mengecek keabsahan data dalam penelitian ini. Penulis 

menggunakan triangulasi data karena dalam penelitian ini, berbagai sumber data, 

seperti teks, wawancara, dan studi pustaka, digunakan penulis untuk melengkapi 

data-data yang penulis butuhkan. Nasution (2003:115) mengungkapkan, 

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu, 

wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain untuk mengecek 

kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. 

Seperti yang diungkapkan Moleong (2004:330) dengan mengutip Patton, 

triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda 
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dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut bisa dicapai melalui lima cara:  

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi.  

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang lain. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 
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