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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tentang manajemen 

kurikulum boarding school ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif adalah cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman 

data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dengan kata lain, 

pendekatan kualitatif (qualitative approach) adalah suatu mekanisme kerja 

penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata, atau kalimat, yang disusun 

secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan 

dan melaporkan hasil penelitian.81  

Kualitatif merupakan proses eksplorasi dan memahami makna perilaku 

individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah 

kemanusiaan.82 Banyak perilaku manusia yang sulit dikuantitatifikasikan apalagi 

penghayatannya terhadap berbagai pengalaman pribadi. Banyak sekali 

penjelasan kejiwaan yang mustahil diukur dan dibakukan, apalagi dituangkan 

dalam satuan numerik. Oleh karena itu, ukuran nilai yang digunakan dalam 

pendekatan kualitatif bukanlah angka-angka statistik atau matematis, melainkan 

kategorisasi nilai atau kualitasnya. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Penelitian yang menggunakan metode deskriptif adalah penelitian 

                                                           
81 Ibrahim, 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, hlm. 55 
82 Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Manajemen, Bandung: Alfabeta, hlm. 347 
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yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan 

keadaan objek yang diteliti sebagaimana apa adanya, sesuai dengan situasi dan 

kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Dengan metode ini, seorang peneliti 

hanya perlu menggambarkan realitas objek yang diteliti secara baik, utuh, jelas 

dan sesuai dengan fakta yang tampak (dilihat dan didengar).83 

Sementara jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research) berupa studi kasus. Bogdan & Biklen 

mengemukakan bahwa studi kasus adalah suatu strategi penelitian yang 

mengkaji secara rinci atau suatu latar atau setting, atau satu orang subjek atau 

satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu.84 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MA Al-Isti’anah Boarding School (IBS) 

(selanjutnya disingkat MA IBS) yang beralokasi di Desa Plangitan Kecamatan 

Pati Kabupaten Pati. Sementara waktu penelitian ini rencananya akan 

dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan mulai dari bulan Februari hingga 

Maret 2021. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Berbicara tentang penelitian, tentu ada persoalan data di dalamnya. 

Berbicara tentang data, mengharuskan seorang peneliti untuk memikirkan 

                                                           
83 Ibrahim, 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 62 
84 Abdulloh Shodiq, 2019, Pengembangan Kurikulum Pesantren Muadalah (Studi 

Multisitus Madrasah Aliyah Pesantren Sidogiri dan Madrasah Aliyah Pesantren Salafiyah 
Pasuruan), hlm. 105 
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tentang sumber datanya. Menurut Moleong, data adalah kata-kata atau tindakan 

yang relevan dengan penelitian. Sementara menurut Ibrahim, data adalah segala 

bentuk informasi, fakta, dan realita yang terkait atau relevan dengan apa yang 

dikaji/diteliti. Data dalam konteks ini bisa berupa kata-kata, lambang, simbol 

ataupun situasi dan kondisi riil yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.85 

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data dalam penelitian ini 

bersifat deskriptif bukan angka. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan 

peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori.86 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang 

terkait atau relevan dengan penelitian, di mana kaitan atau relevansinya sangat 

jelas, bahkan secara langsung. Sementara data skunder adalah segala informasi, 

fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak 

secara langsung, atau tidak begitu jelas relevansi. 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari 

sumbernya, misalnya dari kepala madrasah, wakil kepala madrasah, tenaga 

pendidik dan kependidikan, kepala Madrasah Diniyah (Madin), dan situasi sosial 

atau peristiwa-peristiwa yang diamati di lapangan, dsb. Sementara data sekunder 

dalam penelitian ini diperoleh dari informasi yang telah diolah oleh pihak lain, 

baik itu berupa dokumen atau buku, yang tentunya masih relevan dengan tujuan 

penelitian. 

                                                           
85 Ibrahim, 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 69 
86 Jonathan Sarwono, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, Yogyakarta: 

Penerbit Graha Ilmu, hlm. 209 
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Hampir sama dengan pola klasifikasi data utama, klasifikasi sumber data 

utama bermakna sebagai kata-kata atau tindakan orang yang berkedudukan 

sebagai penentu data/informasi bagi suatu penelitian. Dalam proses penelitian, 

sumber data utama dihimpun melalui catatan tertulis, atau melalui perekaman 

video/audio tape, pengambilan foto atau film. Pencatatan sumber data utama 

melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha 

gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.87 Sumber data utama 

dalam penelitian ini adalah keadaan dan lingkungan objek penelitian dan subjek-

subjek yang terlibat dalam kegiatan di lingkungan objek penelitian. Keadaan dan 

lingkungan objek penelitian yang dimaksud adalah MA IBS, terutama terkait 

dengan pokok persoalan yang hendak diteliti yakni manajemen kurikulum 

boarding school. Sementara subjek-subjek penelitian yang dimaksud adalah 

orang-orang yang terlibat secara langsung dalam proses manajemen 

kurikulum boarding school, seperti kepala madrasah, wakil kepala madrasah, 

tenaga pendidik dan kependidikan, dan kepala Madrasah Diniyah (Madin). 

Sementara sumber data sekunder adalah segala bentuk dokumen, baik 

dalam bentuk tertulis maupun foto. Menurut Moleong, meskipun disebut sebagai 

sumber kedua (tambahan), dokumen tidak bisa diabaikan dalam suatu penelitian, 

terutama dokumen tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, 

dan dokumen resmi.88 Sumber data berupa buku yang dimaksud termasuk tesis 

dan disertasi yang mampu memberikan gambaran mengenai keadaan seseorang 

atau masyarakat tempat kajian/penelitian dilakukan. 

                                                           
87 Ibrahim, 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 72 
88 Ibrahim, 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 72 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data adalah satu pekerjaan penting dan sangat 

menentukan dalam suatu penelitian. Pentingnya pekerjaan mengumpulkan data 

dalam sebuah penelitian juga menjadi alasan munculnya berbagai tawaran teknik 

yang dapat dipilih dan digunakan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan 

data. Teknik pengumpulan data merupakan cara memperoleh data dalam 

sebuah penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural 

setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan 

data lebih banyak pada observasi berperan serta (participan observation), 

wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi.89 Adapun 

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 

yang diselidiki.90 Observasi juga dapat diartikan dengan pengamatan 

dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diteliti.91 

Artinya, observasi sebagai alat pengumpul data yang dimaksud adalah 

                                                           
89 Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 

Dan R & D, Bandung: Alfabeta, hlm. 309 
90 Cholid Narkubo, dkk, 2003, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 70 
91 Ida Bagoes Mantra, 2004, Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 82 
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dengan malakukan observasi secara sistematis bukan hanya sekedarnya 

saja. 

Menurut Satori, dalam penelitian kualitatif, observasi dipahami 

sebagai pengamatan langsung terhadap objek, untuk mengetahui 

kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam 

upaya pengumpulan data suatu penelitian. Dalam penelitian apapun, 

termasuk kualitatif, observasi sebagai teknik pengumpulan data terbagi 

dalam beberapa bentuk. Observasi dapat diklasifikasikan menjadi 

observasi partisipatif (participant observation), observasi terang-

terangan dan tersamar (overt and covert observation), dan observasi tak-

berstruktur (un-structured observation). Bentuk manapun yang 

digunakan dalam suatu penelitian bergantung pada karakteristik objek 

material sebuah penelitian. 

Dalam pelaksanaan observasi ini, peneliti dengan segala 

kemampuan dan persiapannya berusaha mengamati hal yang wajar dan 

yang sebenarnya terjadi tanpa usaha disengaja untuk mempengaruhi, 

mengatur, atau memanipulasikannya.92 Mengadakan observasi harus 

dilakukan sesuai kenyataan, melukiskan secara tepat dan cermat 

terhadap apa yang diamati, mencatatnya, dan kemudian mengolahnya 

dengan baik. 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

observasi partisipatif pasif. Maksud dari observasi partisipatif pasif yaitu 

peneliti hanya mengamati kegiatan orang yang diamati tetapi tidak 

                                                           
92 S. Nasution, 2007, Metode Research: Penelitian Ilmiah, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 70 
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terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.93 Teknik ini dipilih 

dikarenakan setting penelitian adalah sekolah berasrama yang bernuansa 

pesantren di mana peneliti tidak bisa bebas keluar masuk ke dalam lokasi 

penelitian. Sehingga observasi yang dilakukan hanya pengamatan saja 

tanpa melibatkan diri dalam aktivitas subjek penelitian. 

Observasi ini peneliti gunakan untuk memperoleh data yaitu 

tentang aktivitas manajemen kurikulum di madrasah, keadaan sarana dan 

prasarana madrasah, dan proses manajemen kurikulum oleh kepala 

madrasah. 

2. Wawancara 

Menurut Denzin & Lincoln, wawancara adalah salah satu 

perangkat metodologi favorit bagi peneliti kualitatif. Lebih lanjut, ia 

mendefiniskan wawancara sebagai bentuk perbincangan, seni bertanya 

dan mendengar. Sementara wawancara menurut Moleong adalah 

percakapan dengan maksud tertentu, yang melibatkan dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu.94 

Sebagai sebuah teknik yang penting dalam pengumpulan data 

penelitian kualitatif, setidaknya ada tiga bentuk wawancara menurut 

Fontana & Frey, yakni: wawancara terstruktur (structured interview), 

                                                           
93 Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 

Dan R & D, hlm. 312 
94 Ibrahim, 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 90 
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wawancara semi-terstruktur (semi-structured interview), dan wawancara 

tak-terstruktur (unstructured interview). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara 

tak terstruktur. Dalam beberapa literatur metodologi penelitian kualitatif 

lainnya, teknik wawancara tak-terstruktur biasa juga disebut dengan 

wawancara mendalam (in-depht interview). Dengan wawancara tak-

terstruktur atau wawancara mendalam ini, peneliti hanya memberikan 

beberapa pertanyaan pembuka untuk informan memberikan komentar 

atau jawabannya. Pertanyaan selanjutnya diberikan berdasarkan jawaban 

apa yang diberikan oleh informan dalam proses wawancara penelitian 

kualitatif. Dengan proses inilah seorang peneliti akan mendapatkan data 

secara detil, mendalam, hingga sampai pada tahap kejenuhan data. 

Di antara terwawancara dalam penelitian ini adalah pihak-pihak 

yang terlibat dalam proses manajemen kurikulum boarding school 

dengan pertanyaan terkait dengan bagaimana perencanaan kurikulumnya, 

pengorganisasiannya, pelaksanaan/penggerakannya, serta 

pengawasannya dan juga faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi sebagai salah satu bagian yang juga penting dalam 

teknik pengumpulan data, menurut Sugiyono, merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya moumental dari seseorang. Penggunaan teknik dokumentasi 

merupakan pelengkap dari teknik observasi dan wawancara dalam 

penelitian ini. 
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Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan 

dokumen terkait dengan manajemen kurikulum yang dapat berupa 

dokumen resmi, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, 

legger, agenda, dan sebagainya. Dokumen-dokumen tersebut di 

antaranya adalah tentang visi, misi, dan tujuan madrasah, dokumen 

kurikulum yang digunakan, profil madrasah dan juga foto-foto proses 

dan kegiatan manajemen kurikulum. 

 

 

 

E. Uji Keabsahan Data 

Sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian, memastikan 

kebenaran data juga menjadi pekerjaan yang tak boleh diabaikan oleh seorang 

peneliti. Menurut Moleong, ada empat kriteria keabsahan data pada suatu 

penelitian, yakni; derajat kredibilitas/keterpercayaan (credibility), 

transferabilitas/keteralihan (transferability), dependabilitas/kebergantungan 

(dependability), dan konfirmabilitas/kepastian (confirmability).95 Untuk itu perlu 

adanya uji keabsahan data melalui keempat kriteria tersebut. 

1. Kredibilitas/Keterpercayaan (Credibility) 

Derajat kredibilitas (keterpercayaan) dapat ditunjukkan dengan 

melihat hubungan antara data dengan sumber data (kredibilitas sumber), 

antara data dengan teknik penggalian data (kredibilitas teknik), dan 

pembuktian data di lapangan (kredibilitas informasi). Dalam penelitian 

                                                           
95 Ibrahim, 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm.124 
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kuantitatif, kredibilitas ini sepadan dengan apa yang disebut dengan 

validitas internal.96 Menurut Sugiyono, uji kredibilitas data atau 

kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan 

dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 

penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus 

negatif, dan member check.97 

Dalam penelitian ini kredibilitas diperoleh dengan melakukan 

pengamatan mendalam tentang manajemen kurikulum boarding school di 

lokasi penelitian. Selanjutnya pengecekan kredibilitas data dilakukan 

untuk membuktikan apakah yang diamati oleh peneliti benar-benar telah 

sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi secara wajar di lapangan. 

Di samping melalukan pengamatan yang terus menerus, peneliti 

juga menggunakan teknik triangulasi untuk mengecek keabsahan data 

yang ditemukan dari berbagai sumber yang digunakan sebagai bahan 

perbandingan. Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi sumber, yakni membandingkan hasil observasi di lapangan 

dengan hasil wawancara yang merujuk pada sumber dua sumber data 

misalnya kepala madrasah dengan wakil kepala madrasah. 

Selain itu, guna memperoleh data yang kredibel peneliti juga 

menggunakan analisis kasus negatif. Dalam analisis kasus negatif ini, 

peneliti mencari data yang berbeda yang telah ditemukan atau bahkan 

                                                           
96 Ibrahim, 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 124 
97 Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 

Dan R & D, hlm. 368 
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yang bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Jika tidak ada lagi 

data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, maka data yang 

ditemukan dinyatakan sudah kredibel. 

2. Transferabilitas/Keteralihan (transferability) 

Transferabilitas (keteralihan) yang dimaksudkan sebagai ciri 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif bermakna bahwa kebenaran 

(peristiwa) empiris dipercayai memiliki keterkaitan dengan konteks. 

Karena itu peneliti kualitatif bertanggungjawab untuk menyediakan data 

deskriptif secukupnya sebagai bentuk pengalihan makna (empiris) dan 

konteks (peristiwa). Dengan kata lain, makna sebuah peristiwa (empiris) 

mesti dilihat berdasarkan perbedaan konteksnya. Kriteria transferabilitas 

ini tidak bisa disamakan dengan validitas eksternal dalam kuantitatif 

yang cendrung memandang suatu peristiwa sebagai sama dalam semua 

konteks (generalisasi).98 

Transferabilitas ini berkaitan dengan pertanyaan, hingga mana 

hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. 

Untuk itu, peneliti menggambarkan konteks penelitian secara rinci 

berikut hasilnya dengan gaya pemaparan yang mudah dipahami orang 

lain, serta membandingkan atau mengumpulkan kejadian atau peristiwa 

yang memiliki kesamaan konteks dengan penelitian ini. Misalnya dengan 

memaparkan konteks dan temuan tentang manajemen kurikulum 

boarding school dengan bahasa uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan 

dipercaya. 

                                                           
98 Ibrahim, 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 124 
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3. Dependabilitas/Kebergantungan (Dependability) 

Dalam penelitian kualitatif, dependabilitas (kebergantungan) 

sebagai ciri keabsahan data dimaknai sebagai adanya faktor-faktor yang 

saling terkait yang harus dihubungkan oleh seorang peneliti, baik data, 

sumber data, teknik penggalian data atau instrumen yang digunakan, 

hingga konteks setiap peristiwa yang ditemui dalam penelitian. 

Dependabilitas (kebergantungan) digunakan untuk menilai 

penelitian kualitatif bermutu atau tidak. Atau dengan kata lain, dilakukan 

untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam konseptualisasi rencana 

penelitian, pengumpulan data, interpretasi temuan, dan pelaporan hasil 

penelitian. Dependabilitas (kebergantungan) di sini memerlukan 

pertimbangan khusus yang dilakukan oleh dependent auditor yang dalam 

hal ini adalah para pembimbing dan para penguji penelitian. 

4. Konfirmabilitas/Kepastian (Confirmability) 

Konfirmabilitas (kepastian) sebagai ciri keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif bermakna adanya kepastian terhadap setiap data yang 

didapatkan. Artinya bahwa, secara alamiah setiap data yang diperoleh 

dapat diterima, diakui dan disetujui kebenarananya, terutama oleh 

sumber data (seseorang atau banyak orang).99 

Dalam hal ini, uji konfirmabilitas dilaksanakan bersamaan dengan 

dependabilitas. Untuk menemukan kepastian data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara mengkonfirmasi data dengan para informan, 

                                                           
99 Ibrahim, 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 125 
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sehingga pengauditan konfirmabilitas akan dapat menajmin keterkaitan 

antara data, informasi, dan interpretasi yang dituangkan dalam laporan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, pekerjaan analisis sama sekali tidak dapat 

dipisahkan dengan penelitian itu sendiri. Artinya bahwa, begitu kegiatan 

penelitian dimulai, pada saat itu juga pekerjaan analisis juga sudah berjalan 

dalam pendekatan kualitatif. Analisis data dalam penelitian merupakan 

kegiatan yang terkait dengan upaya memahami, menjelaskan, menafsirkan 

dan mencari hubungan di antara data-data yang diperoleh. 

Menurut Sugiyono, analisis data merupakan proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori dan 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 maupun 

orang lain.100 Sebagai satu bentuk pekerjaan analisis, untuk menjelaskan dan 

menafsirkan data seorang peneliti juga perlu memberikan beberapa 

argumentasi, rujukan dan bandingan yang bersumber dari buku-buku bacaan 

(referensi), baik untuk membantu penjelasan, perbandingan, dukungan, 

maupun bantahan terhadap data yang dihasilkan. 

                                                           
100 Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Cet. Ke-20, 

Bandung: Alfabeta, hlm. 244 
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Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

model interaktif. Analisis data interaktif ini selalu merujuk pada konsep yang 

ditawarkan oleh Miles dan Hubberman, yang terdiri dari kegiatan reduksi 

data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan serta 

pengujian kesimpulan (drawing and verifying conclousion).101 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Maksudnya adalah pengurangan 

atau penentuan ulang terhadap data yang telah dihasilkan dalam penelitian. 

Dari proses inilah peneliti dapat memastikan mana data-data yang sesuai, 

terkait dan tidak sesuai atau tidak terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

Data-data sesuai dan terkait disusun dengan sistematis, dimasukkan ke dalam 

katagorisasi data (proses klasifikasi data). Sementara data-data yang 

dipandang tidak sesuai dan tak terkait alias data ngawur dipisahkan. 

Penyajian data adalah menampilkan/memaparkan informasi untuk 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Kegiatan penyajian data dalam analisis kualitatif meliputi langkah-

langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu 

dengan (kelompok) data yang lain, sehingga seluruh data yang dianalisis 

benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan yang utuh. Hal ini penting 

                                                           
101 Ibrahim, 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 111 
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disadari mengingat karakter data kualitatif yang beragam perspektifnya dan 

terasa bertumpuk.102 

Langkah analisis yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan atau 

verifikasi. Langkah analisis ini biasanya dilakukan sebagai implementasi 

prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada, dan 

atau kecendrungan dari display data yang telah dibuat. Pada tahap ini, 

peneliti dapat melakukan konfirmasi dalam rangka mempertajam data dan 

memperjelas pemahaman dan tafsiran yang telah dibuat sebelum peneliti 

sampai pada kesimpulan akhir penelitian.103 Dan kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada.104 
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