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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Secara sederhana metode dapat diartikan sebagai suatu cara, yang telah diatur 

dan berpikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud dalam ilmu pengetahuan dan 

sebagainya
1
. Berangkat dari definisi sederhana ini, metode merupakan teknik

penelitian atau alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data-data
.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif (Qualitative

research),adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme yaitu 

sebagai paradigma interpretatif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial 

sebagai suatu holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala 

bersifat interaktif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci.
2

Dalam hal ini, Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan dalam bukunya bahwa, 

penelitian kualitatif (Qualitative Research) adalah suatu penelitian yang ditujukan 

untuk mendeskripsikan (menggambarkan) dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta pemikiran orang secara individual 

1
Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,( Surabaya, CV. Amalia 2003) , Hal 281. 

2
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2008), Hal. 15 
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maupun kelompok. Beberapa deskripsi tersebut digunakan untuk menemukan 

prinsip-prinsip dan penjelasan yang menuju pada kesimpulan.
3
 

Adapun penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong, yaitu suatu penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik dan 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dengan memanfaatan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang hasilnya berupa data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis/ lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar belakang 

individu tersebut secara holistik (utuh).
4
Metode penelitian kualitatif ini disebut 

sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi 

yang alamiah (natural setting).Pendekatan penelitian kualitatif merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana 

peneliti adalah sebagai instrument utamanya. 

Alasan penggunaan metode kualitatif ini karena permasalahan belum jelas, 

holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada 

situasi sosial tersebut dijaring dengan metode kuantitatif. 

                                                           
3
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007), Hal. 60 
4
Lexy, J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 

Hal. 4-6. 
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Selain itu penelitibermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, 

menemukan pola, hipotesis dan teori.
5
 

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit 

sosial, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran 

yang utuh dan terorganisasi dengan baik tentang objek-objek tertentu.Jenis penelitian 

ini mempunyai dua tujuan utama, pertama menggambarkan dan mengungkap (to 

describle and explor), kedua menggambarkan dan menjelaskan (to describle and 

explain).
6
 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau yang 

lampau.
7
Penggunaan jenis penelitian deskriptif ini karena penelitian ini berangkat 

dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti 

berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan untuk memperoleh suatu 

kebenaran dalam bentuk dukungan data empiris lapangan. 

Peran peneliti dalam penelitian kualitatif ini, pertama pengamat partisipatif 

yaitu pengamat berada di dalam kegiatan atau kelompok serta menciptakan peranan-

peranan sendiri dalam kegiatan kelompok yang diamati, kedua pewawancara 

                                                           
5
 Sugiono, Op.cit, Hal. 399 

6
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), Hal. 96. 
7
 Nana Syaodih Sukmadinata, Op. Cit., Hal. 54. 
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mendalam peneliti menjalin hubungan dengan partisipan dan mengadakan wawancara 

mendalam berkenaan dengan kegiatan yang datanya dikumpulkan.
8
 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini mengkhususkan pada  

proses Implementasi Metode Qiro’ah Dalam Meningkatkan Kemahiran Membaca 

Tulisan Berbahasa Arab Peserta Didik Kelas VIII Di SMP Muhammadiyah 1 

Pringsewu Kabupaten Pringsewu yang hasilnya dijabarkan secara deskriptif analitik. 

B. Populasi Dan Sample 

1. Populasi dan Teknik Sampling 

a.  Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.
9
Jadi yang dimaksud 

dengan populasi adalah seluruh individu baik anak-anak, orang dewasa, dan 

lainnya yang merupakan obyek penelitian.Adapun yang menjadi populasi 

adalah seluruh peserta didik kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Pringsewu 

Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 88 Peserta didik. 

b. Sampling  

Sampling adalah sebagaian atau wakil populasi yang diteliti.
10

 Sedangkan 

menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi sampling adalah merupakan 

                                                           
8
Ibid.,Hal. 112. 

9
Suharsimi Arikunkto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , PT.Rineka Cipta. 

Jakarta 1997  Hal.115. 
10

Ibid. Suharsimi Arikunto. Hal.117. 
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suatu cara pengumpulan data untuk dijadikan obyek penelitian.
11

Jadi yang 

dimaksud sampel adalah individu atau objek penelitian bagian dari 

populasi.“Adapun teknik sampling adalah cara yang digunakan dalam 

pengambilan sampel.
12

” 

Dan untuk menentukan besar kecilnya sample dari suatu populasi 

dijelaskan bahwa: Untuk menentukan besar kecilnya sample, apabila 

subyeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, selanjutnya 

apabila subyeknya lebih besar maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-

25% atau lebih.
13

 

Selain itu Winarno Surachmad dalam “Dasar dan Teknik Reasearch 

Pengantar Metode Ilmiah” memberikan pedoman sebagai berikut : “Apabila 

populasi cukup homogen, terhadap populasi di bawah 100 dapat dipergunakan 

sampel 50%, di atas 1.000 sebesar 15%.
14

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menentukan sampel dari 88 

peserta didik sebanyak 50% yang terdiri dari 44 peserta didik kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 1 Pringsewu Kabupaten Pringsewu, sebagaimana diuraikan 

dalam tabel sebagai berikut : 

                                                           
11

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,Metode Penelitian, CV.Bumi Aksara.Jakarta  2007. 

Hal.146. 
12

 Husein Umar. Petunjuk Yang Lengkap Membuat Skripsi dan Tesis.CV. Rajawali Pres. 

Jakarta. 1996. Hal.26. 
13

Ibid. Hal.104. 
14

Ibid, Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Hal.110. 
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TABEL.II 

Perincian Pengambilan Sampel Penelitian 

Peserta Didik SMP Muhammadiyah 1 Pringsewu 

Tahun Pelajaran 2016-2017 

 

No Kelas Jumlah Peserta didik Sampel 50% 

1 VIII.1 30 15 

2 VIII.2 29 15 

3 VIII.3 29 14 

Jumlah 88 44 

 

Proses pemilihan sampelnya digunakan teknik random sampling, yaitu semua 

individu dalam populasi diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi 

anggota sampel yang digunakan adalah cara undian yang dilakukan terhadap peserta 

didik pada tiap-tiap kelas sehingga setiap kelas diambil sampelnya dan dapat 

diperoleh perwakilan presentase yang sama. 

Dalam penentuan sampel sebagai sumber data atau informan maka harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses 

enkulturasi
15

, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga 

dihayati. 

2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada 

kegiatan yang tengah diteliti. 

3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi. 

                                                           
15

 Enkulturasi maksudnya adalah subyek yang telah cukup lama dan intensif “menyatu” dengan 

suatu kegiatan atau “medan aktivitas” yang menjadi sasaran penelitian 
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4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil 

“kemasannya” sendiri. 

5. Mereka yang mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingg 

lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau nara sumber.
16

 

Kepala SMP Muhammadiyah 1Pringsewu  dan wakilnya dijadikan sumber 

data karena dianggap mengetahui tentang kegiatan-kegiatan keseluruhan 

pembelajaran yang ada di sekolah. Sedangkan guru bahasa Arab dijadikan sebagai 

sumber data utama untuk mengetahui kegiatan pembelajaran bahasa Arab dengan 

menggunakan metode qiro’ah dalam meningkatkan kemahiran membaca peserta 

didik. 

Sedangkan SMP Muhammadiyah 1 Pringsewu dijadikan tempat penelitian 

karena SMP Muhammadiyah 1 Pringsewu merupakan lembaga pendidikan yang ada 

di dalam kota Pringsewu. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data tentang implementasi metode qiro’ah dalam 

meningkatkan kemahiran membaca tulisan berbahasa Arab peserta didik kelas VIII di 

SMP Muhammadiyah 1 Pringsewu, peneliti menggunakan 4 teknik yaitu: teknik tes, 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Empat teknik tersebut sebagai berikut: 

 

 

                                                           
16

 Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi, (Malang: YA3, 1990), Hal. 

59-60. 
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1. Tes  

Tes adalah ujian secara tertulis, lisan, atau wawancara untuk mengetahui 

pengetahuan, kemampuan, bakat, dan kepribadian seseorang individu.
17

 Sedangkan 

tes jenis-jenis tes itu sendiri terdapat dua jenis yaitu : 

a. Tes Lisan. 

Tes Lisan adalah tes yang berupa pertanyaan yang digunakan secara lisan 

tentang aspek-aspek yang ingin diketahui keadaannya dari jawaban yang 

diberikan secara lisan pula. 

b. Tes Tertulis. 

Tes tertulis adalah sejumlah pertanyaan yang diajukan secara tertulis tentang 

aspek-aspek yang ingin diketahui keadaannya yang diberiakan secara tertulis 

pula.
18

 

 Adapun tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes lisan , dan tes lisan 

ini adalah untuk mengukur : 

1. Tingkat kemahiran membaca peserta didik kelas VIII SMP Muhammadiyah 1  

Pringsewu. 

2. Untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengucapkan (Mahraj)  

huruf-huruf Arab dalam membaca materi qiro’ah. 

3. Untuk mengukur kelancaran peserta didik dalam membaca materi qiro’ah. 

                                                           
17

. Edy Suyanto,Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Balai Pustaka, Jakarta,2001.Hal .940. 
18

,S. Margono,Metodologi Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta.2007 Hal. 170. 
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4. Untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membaca materi qiro’ah  

sesuai dengan intonasi yang baik dan benar. 

5. Untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membaca materi qiro’ah  

sesuai dengantanda baca yang terdapat dalam teks qiro’ah. 

2. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian.
19

Observasi yang peneliti gunakan 

adalah observasi langsung, dimana pengamatan dan pencatatan dilakukan di 

saat berlangsungnya peristiwa atau kegiatan pembelajaran. 

Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan bahwa metode observasi atau 

pengamatan adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung.
20

Metode observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan 

pendataan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti;
21

 

sedangkan teknik yang digunakan adalah observasi partisipan, dimana 

observer turut ambil bagian dalam perikehidupan orang-orang yang 

diobservasi. Pengamat terlibat mengikuti orang-orang yang diteliti dalam 

kehidupan sehari-hari dan melihat apa yang mereka lakukan.
22

 

                                                           
19

S. Margono, Op,Cit.Hal. 158. 
20

 Nana Syaodih Sukmadinata, Op. Cit., Hal. 220. 
21

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi, 2006), Hal. 151. 
22

Ibid.,Hal. 151. 
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Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dengan 

jalan menjadi partisipan secara langsung dan sistematis terhadap objek yang 

diteliti dengan cara mendatangi secara langsung lokasi objek penelitian yaitu 

SMP Muhammadiyah 1Pringsewu  untuk: 

1. Bagaimana keadaan peserta didik dalam mengikuti pengajaran bahasa  

 Arab, khusunya pada pengajaran qiro’ah. 

2. Bagaimana efektifitas implementasimetode qiro’ah dalam rangka untuk  

meningkatkan Kemahiran Membaca Tulisan berbahasa Arab Peserta didik 

Kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Pringsewu . 

3. Metode Interview 

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau 

lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat yang lain dan 

mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya dan merupakan alat untuk 

memperoleh informasi.
23

Metode interview atau wawancara adalah teknik 

pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh 

pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau 

direkam.
24

 Karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang 

hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.
25

 

                                                           
23

Sutrisno Hadi, Metodology Research II, (Yogyakarta: UGM Press, 2002), Hal. 192 
24

Iqbal Hasan.Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya, CV.Ghalia 

Indonesia. Jakarta. 2002. Hal.85. 
25

Sofian Efendi dan Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survai. PT. LP3ES. Jakarta 1989. 

Hal.192. 
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Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data pelengkap untuk 

mengetahui hal-hal yang diteliti. Metode wawancara ditinjau dari segi 

pelaksanaannya dapat dibedakan atas:  

a. Wawancara bebas (inguided interview), merupakan wawancara dimana 

pewawancara bebas menanyakan apa saja tetapi juga mengingat akan data 

apa yang dikumpulkan 

b. Wawancara terpimpin (guided interview), yaitu wawancara yang dilakukan 

oleh pewawancara dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan 

terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur. 

c. Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan 

wawancara terpimpin.
26

 

Adapun dalam penelitian ini digunakan wawancara tak berstruktur yaitu 

“wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara digunakan hanya berupa garis-

garis besar yang akan ditanyakan.
27

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan 

interview bebas terpimpin karena dengan kebebasan maka akan tercapai 

kewajaran secara maksimal dan dapat diperoleh data secara mendalam, 

metode ini penulis gunakan untuk mewawancarai langsung guru dan peserta 

                                                           
26

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Hal. 145-146. 
27

Sugiono.,Op.cit., Ha. 320 
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didik kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Pringsewu tentang metode 

pengajaran qiro’ahdalam meningkatkan kemahiran membaca peserta didik 

4. Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.
28

Selaian itu Mandalis dalam bukunya 

mengatakan bahwa metode dokumentasi yaitu teknik penelitian dengan 

mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi 

yang terdapat di dalam kepustakaan (buku).
29

 

Adapun metode ini penulis gunakan untuk menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian, jumlah peserta 

didik kelas VIII, daftar Guru, daftar karyawan, data-data tertulis, sarana 

parasarana dan sejarah perkembangan serta letak geografis SMP 

Muhammadiyah 1 Pringsewu. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data disebut juga pengelolahan data dan penafsiran data.
30

Sehingga 

penemuan yang dihasilkan bisa dikomunikasikan kepada orang lain. Pelaksanaan 

analisisnya dilakukan pada saat masih dilapangan, dan setelah data terkumpul. Dalam 

usaha mengumpulkan data, peneliti berusaha mencari informasi-informasi yang 

                                                           
28

Suharsimi Arikunkto, Op,Cit. Hal.231. 
29

Mandalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), Hal. 28. 
30

Imam Suprayogo dan Tabroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama.CV. Rosda Karya. 

Bandung. 2003 Hal.191. 
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berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, baik berupa pendapat, fakta-

fakta maupun dokumentasi.Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti ada tiga metode, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Pola pikir yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu cara 

berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkret kemudian 

digeneralisasi menjadi sifat umum.
31

 

Metode deskriptif adalah sebuah metode yang mendeskripsikan dan menafsirkan 

data yang ada, misalnya tentang sesuatu yang diteliti, satu hubungan kegiatan, 

pandangan, sikap yang nampak atau proses yang sedang berlangsung. Setelah data 

terdeskripsikan, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya dengan mencari faktor-

faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu.
32

 

Setelah proses memperoleh data-data dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasi sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti, kemudian data-data tersebut disusun dan dianalisa dengan 

metode analisis data. Metode analisis data adalah jalan yang ditempuh untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap 

objek yang diteliti atau cara penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan 

jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain guna 

memperoleh kejelasan mengenai halnya.
33

 

                                                           
31

Ibid.,Hal. 47 
32

Ibid, Hal. 112 
33

 Margono, Op. Cit,Hal. 95 
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Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu teknik 

menguraikan, menggambarkan dan menafsirkan data-data yang diperoleh. Disamping 

itu juga digunakan metode analisis isi atau content analysis yaitu proses analisis 

terhadap makna dan kandungan teks-teks dan pernyataan yang berkaitan dengan 

implementasi metode qiro’ah dalam meningkatkan kemahiran membaca tulisan 

berbahasa Arab peserta didik. Menurut Patton dalam Maleong analisis data adalah 

proses pengurutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola kategori dari 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja.
34

 

Analisis data penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari   interview 

yang dekomposisi genetik. Tahapan analisis data kualitatif dapat dideskripsikan 

sebagai berikut:  

Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah merupakan kumpulan analisis data yang 

merangkum, menggolongkan data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan finalnya dapat ditarik kesimpulan atau diverifikasi. Data yang 

diperoleh dari lapangan langsung ditulis dengan rinci dan sistematis setiap 

selesai mengumpulkan data.Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu 

dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian agar 

mudah untuk menyimpulkannya.Reduksi data dilakukan untuk 

                                                           
34

Ibid, Hal. 103 
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mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila 

diperlukan serta membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek 

tertentu. 

2. Diplay Data atau Penyajian Data 

Diplay data atau penyajian data yaitu, mengumpulkan data atau 

informasi secara tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan.Data yang sudah ada di susun dengan 

menggunakan teks yang bersifat naratif, selain itu bisa juga bersifat matriks, 

grafik, network dan chart.Dengan alasan supaya peneliti dapat menguasai 

data dan tidak tenggelam dalam tumpukan. 

Selain itu juga supaya peneliti mudah dalam memahami yang telah 

terjadi dan dapat merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. 

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan rangkaian analisis data 

puncak.Meskipun begitu, kesimpulan juga membutuhkan verifikasi selama 

penelitian berlangsung.Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan 

kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, ada baiknya sebuah kesimpulan 

ditinjau ulang dengan cara memverifikasi kembali catatan-catatan selama 

penelitian dan mencari pola, tema, model, hubungan dan persamaan untuk 

diambil kesimpulan.
35

 

                                                           
35

Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan 

Sosial Lainnya (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001) Hal. 129-133 




