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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pengenalan Bab 

Pada bab ini, peneliti menjelaskan metode penelitian yang digunakan 

selama proses penelitian tentang mekanisme transparansi dan akuntabilitas atas 

cost recovery berdasarkan production sharing contract minyak dan gas bumi. 

Penjelasan dalam bab ini saling berkesinambungan pada bab-bab selanjutnya 

dikarenakan bab ini merupakan dasar dari proses penelitian peneliti untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah diterapkan dalam bagian pembahasan. 

Bab ini peneliti juga menjelaskan serta menguraikan tentang alasan pemilihan 

peneliti melalui pendekatan kualitatif, instrumen penelitian, jenis penelitian, fokus 

penelitian, sistematika penulisan, sumber dan jenis data, pemilihan responden, 

objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengajuan keabsahan data, dan 

terakhir adalah teknik analisis data.  

 

3.2 Alasan Pemilihan Pendekatan Kualitatif 

 Penelitian kualitatif dikatakan oleh Bandur, (2016:18) bahwa inti utama 

dari penelitian kualitatif ialah terdapat pada tujuan eksplorasi dan pemahaman 

data secara lebih mendalam. Data dalam konteks ini berkaitan dengan makna 

setiap ungkapan mengenai masalah-masalah penelitian yang disampaikan secara 

langsung oleh informan, terutama informan- informan tersebut merupakan kunci 

dari penelitian yang dilakukan. Penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin 
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(2017)  penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasil temuanya tidak 

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Lebih lanjut 

dijelaskan oleh Oun dan Bach (2014) menurut mereka penelitian kualitatif 

merupakan metode untuk menguji dan menjawab pertanyaan tentang bagaimana, 

dimana, apa, kapan, dan mengapa seseorang bertindak dengan cara-cara tertentu 

pada permasalahan yang spesifik. Metode kualitatif dapat juga diartikan sebagai 

metode penelitian dalam mendiskripsikan fenomena berdasarkan sudut pandang 

para informan, menemukan realita yang beragam dan mengembangkan 

pemahaman secara holistik tentang sebuah fenomena dalam konteks tertentu 

(Hilal dan Alabri, 2013).  

Berdasarkan ungkapan dari Creswell, (2014:258) menjelaskan bahwa jenis 

penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan penelitian yang lebih beragam 

dibandingkan dengan metode-metode kuantitatif. Penelitian kualitatif juga 

memiliki asumsi-asumsi filosofis, strategi-strategi penelitian dan metode-metode 

pengumpulan, analisis dan interpretasi data yang beragam. Alasan peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat mengetahui dan memahami 

prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh SKK Migas tentang mekanisme 

transparansi akuntabilitas atas cost recovery berdasarkan production sharing 

contract minyak dan gas bumi dari kontraktor KKS ke pemerintah atau SKK 

Migas yang mewakili. Alasan ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif temuan-

temuan datanya tidak didapatkan dari perhitungan skala numerik saja melainkan 

dari proses wawancara, diskusi kelompok, observasi dan dokumentasi. Oleh 

karena itu penelitian ini dijelaskan oleh Hennik dkk. (2011: 9) bahwa penelitian 
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kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang memungkinkan kita dalam menguji 

pengalaman orang-orang secara detail melalui penggunaan seperangkat metode 

seperti wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, observasi, analisis 

konten, metode visual, dan biografi atau sejarah hidup. Sehingga desain penelitian 

ini hanya cocok dilakukan dengan metode kualitatif.  

3.3 Penelitian Bersifat Studi Kasus 

Agar lebih memfokuskan lagi pemahaman tentang makna dari penelitian 

kualitatif ini, peneliti memilih jenis penelitian yang bersifat studi kasus. Menurut 

Creswell (2014:14) studi kasus merupakan strategi penelitian yang di dalamnya 

peneliti menyelidiki secara cermat dan hati-hati suatu program, peristiwa, 

aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dalam strategi studi 

kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi 

secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulann data 

berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Yin (2018) studi 

kasus merupakan sebuah mode penyelidikan yang tidak jelas, dan tidak dapat 

dipahami dengan mudah selama bertahun-tahun. Serta adanya sebuah kesadaran 

praktik yang telah dilakukan dan dapat berubah-ubah.  

Definisi lain pun diungkapkan oleh Yin (2018:45) tentang studi kasus 

sebagai metode penelitian bahwa studi kasus adalah metode empiris yang 

menyelidiki fenomena kontemporer “kasus” secara mendalam dan dalam konteks 

dunia nyata, terutama ada batasan antara fenomena dan konteks yang 

kemungkinan tidak adanya kejelasan yang secara jelas. Studi kasus dapat 

mengatasi situasi yang secara teknis berbeda-beda, dimana banyaknya variabel 
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yang menarik pada titik data tertentu. Sebagai hasil dari metode tersebut 

didapatkan manfaat pengembangan pernyataan yang proposisi secara teoritis 

dengan menggunakan panduan rancangan, pengumpulan data, dan pendekatan 

analisis data, serta bergantung pada berbagai sumber bukti yang jelas dengan data 

yang diperlukan, hal ini dimaksudkan agar data yang diperlukan dapat konvergen 

secara triagulasi. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Arikunto, 2013:203). Fungsi dari Instrumen penelitian diungkapkan oleh Sukardi 

(2013:75) bahwa intrumen penelitian adalah untuk memperoleh data yang 

diperlukan ketika peneliti sedang mengumpulkan informasi di lapangan. 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan dibantu 

beberapa alat untuk memudahkan peneliti, alat yang digunakan berupa alat tulis 

seperti buku dan pena, alat perekam seperti handphone digunakan untuk merekam 

saat wawancara, alat kamera digunakan untuk dekomentasi, dan perangkat lunak 

komputer seperti software digunakan untuk mengelola data. Dalam penelitian 

kualitatif yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti 

sendiri, maka dalam menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah diperlukan 

sebuah pendekatan perangkat lunak dari komputer, perangkat ini nantinya 

digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis sebuah rumusan masalah 

yang terjadi.  
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Perangkat lunak yang disebutkan di atas oleh peneliti adalah software 

NVivo. Software NVivo 11 merupakan sebuah perangkat lunak Qualitative Data 

Analysis (QDA) yang diproduksi oleh QSR international. Software NVivo 11 di 

desain dengan berbagai macam set fitur inti dan digunakan untuk mengerjakan 

sebuah proyek-proyek penelitian kualitatif dengan sumber berbasis teks (QSR 

Internasional, 2015: 6). Software NVivo 11 pertama kali dikembangkan oleh Tom 

Richards pada tahun 1999, yang mencangkup analisis perinci dan pemodelan 

kualitatif. Software NVivo 11 dirancang untuk penelitian kualitatif yang bekerja 

dengan data teks dan multimedia untuk skala kecil maupun besar. Software NVivo 

11 paling sering digunakan pada bidang pendidikan, pemerintahan, sosial sains, 

psikologi, pemasaran dan lain sebagainya. Melalui aplikasi NVivo, peneliti dapat 

mengatur dan menganalisis data berupa teks, melakukan coding data teks, 

menentukan tema dan sub tema berdasarkan data teks, serta membuat keterangan 

terhadap semua data demografis partisipan, melakukan analisis isi teks dengan 

teks search. Mengetahui dengan cepat kata-kata utama yang paling sering muncul 

dalam data word frequency querries, mempersentasikan hasil analisa data dalam 

bentuk grafik, diagram pohon, diagram-diagram perbandingan tema berdasarkan 

latar belakang partisipan (Bandur, 2016:2). 

Dengan adanya software NVivo 11 ini peneliti dapat membuat sebuah 

analisis atas dasar hasil pengkodean dan juga peneliti dapat mencari hubungan 

antara tema-tema yang satu dengan tema lainnya serta mengvisualisasikan 

hubungan-hubangan tersebut, seperti dengan mengvisualisasikan hubungan 
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asosiatif, one way (satu arah), dan hubungan simetrikal. Software NVivo 11 akan 

terus digunakan oleh peneliti hingga pada tahap akhir penelitian peneliti nantinya 

 

3.5 Desain dan Tahapan  Penelitian 

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan 

dan pelaksanaan penelitian (Nazir, 2014:84). Desain penelitian yang digunakan 

peneliti ada beberapa diantaranya adalah tahap penentuan topik, tahap penentuan 

rumusan masalah, literatur review, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan 

kesimpulan. Desain Penelitian dapat dilihat dalam diagram alir penelitian dan 

penjelasannya berikut ini : 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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3.2.1   Tahap Penentuan Topik  

Langkah awal dalam melakukan suatu penelitian yaitu menentukan sebuah 

topik karena topik penelitian merupakan persoalan-persoalan atau masalah-

masalah penelitian yang perlu diteliti. Topik penelitian ialah semua bidang kajian 

yang berkaitan dengan isu-isu kebijakan dan praktek yang hendak diteliti (Bandur, 

2016:45) sedangkan menurut Creswell (2014:26) penentuan topik penelitian 

adalah subjek atau materi subjek penelitian yang menjadi gagasan utama yang 

harus dipelajari dan dieskplorasi oleh peneliti. Sebelum mempertimbangkan topik 

penelitian yang akan diteliti terlebih dahulu peneliti bertemu dengan dosen 

pembimbing untuk meminta saran dalam menentukan sebuah topik yang nantinya 

diteliti oleh peneliti. Setelah itu, peneliti mengembangkan dan mencari tahu 

tentang fenomena-fenomena atau isu-isu yang terjadi dan di kaitkan dengan topik 

yang akan diteliti serta peneliti juga mengajukan lokasi penelitian kepada dosen 

pembimbing untuk mendapatkan persetujuan bersama. Topik dan lokasi penelitian 

ini kemudian dibahas bersama dengan pembimbing, salah satu kriteria dalam 

menentukan topik penelitian adalah menyesuaikan dengan ketersediaan data dan 

kebersediaan partisipan yang membantu peneliti dalam melakukan serta 

melaksanakan penelitian peneliti. 

 

3.2.2 Tahapan Penentuan Rumusan Masalah  

 Rumusan masalah merupakan salah satu tahapan yang sangat penting 

dalam kegiatan penelitian. Pada tahap ini, seorang peneliti mempersempit masalah 
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penelitian dengan menyediakan dua atau lebih pertanyaan penelitian yang hendak 

ditemukan dalam penelitian (Bandur, 2016:53). 

Rumusan masalah ini berfungsi sebagai panduan untuk merencanakan 

jawaban-jawaban yang hendak ditemukan dalam penelitian, dengan demikian 

rumusan masalah dapat dijadikan pedoman, penentu arah atau fokus dari sebuah 

penelitian. Rumusan Masalah menurut Creswell (2014,139) adalah satu atau dua 

pertanyaan umum dan terluas tentang fenomena yang diteliti. Setelah topik yang 

diajukan ke dosen pembimbing dan disetujui oleh dosen pembimbing maka 

peneliti disarankan untuk membuat sebuah proposal penelitian kecil dengan 

ringkasan susunannya berupa latar belakang masalah, tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian. Sebelum disetujui terlebih dahulu peneliti datang ke lokasi 

untuk mengecek dan melakukan beberapa pertanyaan singkat tentang rumusan 

masalah yang terjadi dilokasi tersebut, dan juga peneliti memastikan apakah 

jawaban atas rumusan masalah ini benar-benar ada, valid dan bisa diambil serta 

dikumpulkan dari lokasi penelitian tersebut nantinya. 

 

3.2.3 Tahap Literatur Review 

Tinjauan pustaka atau literatur review, merupakan langkah penting di 

dalam penelitian. Langkah ini meliputi identifikasi, lokasi, dan analisis dari 

dokumen yang berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian secara sistematis. Dokumen ini meliputi jurnal, abstrak, tinjauan, buku, 

data statistik, dan laporan penelitian yang relevan. Tujuan utama dari tinjauan 

pustaka ini adalah untuk melihat apa saja yang pernah dilakukan sehubungan 
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dengan masalah yang diteliti (Kuncoro, 2013:34). Menurut Creswell (2014:27-28) 

literatur review adalah analisis literatur atas topik penelitian yang bertujuan untuk 

menginformasikan kepada pembaca tentang hasil-hasil penelitian lain yang 

berkaitan denga penelitian yang dilakukan saat ini, menghubungkan penelitian 

dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-

penelitian sebelumnya. 

Setelah disetujui dan diterima proposal penelitian peneliti diperusahaan 

tempat penelitian untuk meneliti. Selanjutnya peneliti mengumpulkan berbagai 

macam bacaan yang relevan dengan topik, mulai dari membeli buku, meminjam 

dan mengcopy buku diperpustakaan, mendownload e-book, artikel, hasil 

penelitian dan jurnal, sebanyak-banyak di website. Setelah semua bahan bacaan 

terkumpul selanjutnya peneliti membaca buku dan memisahkan jurnal-jurnal atau 

artikel yang sesuai dan tidak sesuai dengan topik penelitian. Peneliti kemudian 

melakukan analisis literatur/pustaka menggunakan software NVivo 11. Dalam 

penggunaan software NVivo 11 ada sebuah diagram alir yang tugasnya meng 

output literatur review yang terdiri dari coding, matrix coding query, literatur 

map, dan preliminary maps. Diagram output yang terdapat pada software NVivo 

11 ini dihasilkan dari kajian literatur/pustaka terhadap teori, kajian 

literatur/pustaka terhadap penelitian terdahulu dan memprediksi jawaban atas 

rumusan masalah penelitian. 
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3.2.4 Tahap Pengumpulan Data 

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan 

keputusan. Data ini perlu disusun dan disimpan dengan menggunakan metode 

tertentu, pada umumnya data diberi nama sesuai dengan informasi yang 

tercangkup didalamnya (Kuncoro, 2013:145). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan data kualitatif, menurut Kuncoro, (2013:145) data kualitatif 

merupakan data yang tidak dapat diukur dengan skala numerik. Menurut Creswell 

(2014:189) dalam penelitian kualitatif pengumpulan data merupakan usaha 

membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui wawancara, 

dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk 

merekam atau mencatatat informasi. 

Pada tahap ini hasil pengumpulan data analisis pustaka disajikan melalui 

proses penggunaan software NVivo 11 berupa coding dan output nya, tahap 

selanjutnya yaitu mempresentasikan seminar proposal penelitian tersebut 

dihadapan dosen pembimbing dan dosen penguji berupa hasil dari pengumpulan 

data yang telah dikaji oleh peneliti, apabila hasil dari seminar proposal tersebut 

disetujui oleh dosen pembimbing. maka tahap selanjutnya, yaitu peneliti langsung 

terjun kelapangan untuk melakukan pengumpulan data. Dari penjelasan di atas 

disebutkan menurut beberapa ahli mengenai pengumpulan data kualitatif yaitu 

proses wawancara, dan analisis dokumen. Penelitian ini menggunakan dua teknik 

yaitu dengan peneliti sendiri sebagai instrumennya melalui wawancara, dan 

dokumen. Penjelasan lanjut dibahas pada bagian bab ini. 
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3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dan 

dokumen antara lain sebagai berikut : 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui 

percakapan-percakapan dan bertatap muka. Ada wawancara yang 

bersifat terbuka dan tertutup, dalam penelitian kualitatif sebaikanya 

digunakan wawancara terbuka yang para subjeknya tahu bahwa 

mereka sedang diwawancara dan mengetahui pula apa maksud dari 

tujuan wawancara tersebut (Moleong, 2014:189). Menurut Creswell 

(2014:267) dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan face 

to face interview (wawancara berhadapan) dengan partisipan, 

wawancarai mereka menggunakan telpon atau terlibat dalam fokus 

group interview (kelompok tertentu). 

Wawancara ini merupakan proses wawancara menggunakan 

pedoman atau panduan wawancara yang  disediakan oleh peneliti dan 

panduan tersebut, berasal dari pengembangan topik yang telah dibuat 

peneliti agar lebih terarah dalam melakukan wawancara dengan 

narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung bertanya ke 

narasumber untuk mendapatkan informasi-informasi tertentu yang 

terkait dengan rumusan masalah atau data yang dibutuhkan peneliti.  
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Proses wawancara bermula dari peneliti membuat kesepakatan 

telebih dahulu dengan narasumber mengenai hari dan waktu yang 

sesuai agar dapat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan 

peneliti yaitu menyampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber 

yang terdapat dalam pedoman wawancara peneliti. Informasi dari 

wawancara dengan narasumber direkam dan dicatat oleh peneliti 

menggunakan handphone (ponsel genggam) serta notebook, 

wawancara yang dilakukan peneliti pada setiap subjek berbeda-beda 

ada yang hanya sekali wawancara ada juga yang lebih dari sekali 

tergantung dari kesedian dan kejelasan narasumber dalam 

memberikan informasi dan data yang dibutuhkan peneliti. 

Setelah melakukan wawancara dengan pihak SKK Migas pusat di 

Jakarta dan mendapatkan informasi berupa lisan yang direkam 

menggunakan alat perekam serta beberapa tulisan yang tidak sempat 

direkam oleh peneliti, hal ini dilakukan agar informasi yang diberikan 

tidak tercecer.  Data wawancara yang didapatkan diubah dalam bentuk 

file untuk diolah menggunakan bantuan software NVivo, hasil ouput 

nya dapat berupa coding yang telah diformat dalam software NVivo.  

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti telah memperoleh dan 

menetapkan beberapa narasumber yaitu : 

1.1 Ibu SL sebagai Staf Senior Akuntansi di SKK Migas 

Memiliki tugas dan fungsi sebagai pemegang kekuasaan atas dalam divisi 

akuntansi di SKK Migas. Memiliki tanggung jawab dalam memberikan 
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keputusan, memimpin dan mengatur jalannya aktivitas terkait keuangan 

kepada kontraktor KKS, melaksanakan pengendalian dan pengawasan 

kegiatan akuntansi pengeluaran, hutang piutang, dan laporan gabungan 

manajemen kontraktor KKS, serta proyeksi biaya operasi, pelaksanaan 

pengendalian dan pengawasan kegiatan akuntansi lifting (produksi migas)  

minyak dan gas bumi bagian negara, bagi hasil antara kontraktor KKS 

dengan negara (SKK Migas), dan Domestic Market Obligation (DMO) fee  

kontraktor KKS, serta prognosa lifting dan provisional entitlement, dan 

terakhir pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mengenai kegiatan 

konsolidasi pembukuan aset kontraktor KKS.  

1.2 Ibu DA sebagai Sr. PSC Accounting Spesialist di SKK Migas 

Mempunyai fungsi sebagai spesialis akuntansi production sharing contract 

dalam memantau serta mengatur kegiatan yang terkait dengan pembagian 

hasil produksi lifting migas di SKK Migas dan memastikan bahwa tingkat 

pembagian yang dilakukan sesuai dengan porsi yang ditetapkan masing-

masing.  

1.3 Ibu AR sebagai PSC Accounting Spesialist di SKK Migas 

Memiliki tugas mendampingi ibu DA dalam memantau serta mengatur 

kegiatan yang terkait dengan pembagian hasil produksi lifting migas di SKK 

Migas dan memastikan bahwa tingkat pembagian yang dilakukan sesuai 

dengan porsi yang ditetapkan masing-masing. 
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1.4 Ibu AM sebagai  staf akuntansi umum bagian laporan FQR 

Mempunyai tugas menerima laporan-laporan FQR dari para kontraktor KKS 

kemudian laporan tersebut disusun ulang dalam bentuk laporan pertanggung 

jawaban kepada pemerintah serta melihat biaya operasi yang digunakan oleh 

kontraktor KKS selama kegiatan usaha hulu berlangsung. 

1.5 Ibu ARP sebagai Staf umum bagian Pelaporan  

Mempunyai tugas menyusun dan membuat laporan-laporan yang ada, 

seperti menyusun dan membuat laporan lifting migas, laporan DMO, dan 

laporan tagihan dan lain-lain, kemudian laporan tersebut dibuat dan 

diberikan kepada para pelaku yang berkepentingan berdasarkan dengan 

kebijakan akuntansi usaha hulu migas.   

1.6 Ibu IT sebagai Staf umum bagian Pelaporan 

Sama halnya dengan ibu ARP, ibu AR juga mempunyai tugas menyusun 

dan membuat laporan-laporan yang ada, seperti menyusun dan membuat 

laporan lifting migas, laporan DMO, dan laporan tagihan dan lain-lain, 

kemudian  laporan tersebut dibuat dan diberikan kepada para pelaku yang 

berkepentingan.   

Secara singkat profil tentang narasumber di divisi akuntansi SKK Migas 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 Profil Narasumber 

 

Partisipan 

Wawancara 

 

Jabatan 

 

Jenis 

Kelamin 

 

Masa Kerja 

(Tahun) 

 

Umur 

Ibu SL Staf Senior Akuntansi Perempuan 10-15 30-42 

Ibu DA PSC Accounting 

Spesialist 

Perempuan 10-15 30-40 

Ibu AR PSC Accounting 

Spesialist 

Perempuan 10-15 30-40 

 

Ibu MA 

Staf akuntansi umum 

bagian laporan FQR 

 

Perempuan 

 

5-10 

 

30-40 

Ibu ARP Staf umum bagian 

Pelaporan 

Perempuan 5-10 30-40 

Ibu IT Staf umum bagian 

Pelaporan 

Perempuan 5-10 30-40 

Sumber : SKK Migas, 2019 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan 

ketetapan narasumber dilakukan dengan latar belakang yang membidangi dari 

penelitian ini. Sehingga terdapat enam narasumber yang menjadi dasar dalam 

melakukan pelaksanaan penelitian ini.  

2. Dokumentasi  

Dokumen merupakan sebuah catatan yang didalamnya berisikan tentang 

peraturan-peraturan, berita, laporan, literatur, pedoman kerja, dan objek dari 

penelitian. Dokumentasi mempunyai fungsi sebagai informasi pendukung dalam 

melengkapi sumber data peneliti serta menyesuaikan dengan hal-hal yang 

dilakukan oleh peneliti sudah berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Suwandi 

dan  Basrowi (2010) mengungkapkan bahwa teknik analisis dokumen atau studi 

dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan dokumen-
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dokumen tertulis yang sifatnya penting untuk menelusuri masalah-masalah yang 

berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang 

lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. 

Pada tahapan ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data berupa 

dokumen-dokumen perusahan di SKK Migas berupa Pedoman Tata kerja dan 

yang lainnya antara lain : 

2.1 PTK Kebijakan Akuntansi KKS untuk kegiatan Usaha Hulu Migas 

2.2 PTK Authorization for expenditure (AFE) 

2.3 PTK Work program and budget (WP&B) 

2.4 PTK Sistem  operasi terpadu (SOT) 

2.5 PTK Financial Budget And Reporting Manual Of Production Sharing 

Contract Dan Chart Of Account 

2.6 Laporan Tahunan SKK Migas  

2.7 SKK Migas laporan Keberlanjutan  

2.8 Bahan Ajar Financial Aspect Divisi Akuntansi SKK Migas 

2.9 Model PSC Bilingual  

Untuk mendukung jalannya penelitian ini, dokumen tidak hanya dari tempat 

penelitian saja melainkan dari prestasi-prestasi ataupun liputan dari pihak 

eksternal dan perusahaan yang diliputi oleh media. Dari dokumen yang telah 

dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya akan disesuaikan dan digunakan pada 

tahap-tahap selanjutnya.  
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3.2.6 Tahapan Analisis Data 

Kualitaif dimulai sejak awal pengumpulan data dan analisis data menurut 

Albi dan Johan (2018:235-236) merupakan kaidah penelitian yang wajib 

dilakukan oleh semua peneliti tanpa analisis data hanya akan melahirkan sebuah 

data mentah yang tidak mempunyai arti. Dengan analisis data bisa diolah dan bisa 

disimpulkan. Pada akhirnya kesimpulan itulah yang menjadi cikal-bakal ilmu 

pengetahuan baru yang merupakan perkembangan ilmu-ilmu sebelumnya. 

Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang 

dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi 

sebuah objek. Hasil coding dalam analisis data ini juga mirip dengan hasil coding 

dalam tahap analisis literatur, tahapan coding pada saat analisis data dilapangan 

menghasilkan output. Dalam penelitian ini hasil dari analisis data kualitatif yang 

digunakan peneliti menggunakan software NVivo 11yang icon-icon nya antara 

lain coding, analytical maps, framework matrix, dan matrix coding query.  

1. Coding  

Menurut Richard (2005:85) pengertian coding adalah proses penemuan ide-

ide utama yang terdapat dalam transkrip serta menentukan topik-topik yang 

bersumber dari pencarian ide-ide utama tersebut. Sedangkan penjelasan Bandur, 

(2016:104) tentang coding merupakan suatu proses yang iteratif, yakni kegiatan 

seorang peneliti kualitatif secara kontinu dalam menganalisis data. Sedangkan 

menurut Bazeley dan Jackson (2013:70) mengartikan coding adalah representasi 

abstrak dari sebuah objek atau fenomena, atau cara mengidentifikasi tema dalam 

suatu teks. Coding bertujuan untuk mengumpulkan semua informasi yang relevan 
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dari berbagai sumber yang terkait dengan topik penelitian sehingga informasi 

yang terkumpul tersebut akan membentuk kategori-kategori utama yang 

selanjutnya akan saling terhubung dan memunculkan konsep-konsep teoritis yang 

baru. Proses tersebut peneliti membentuk kategorisasi data berdasarkan konsep-

konsep yang muncul dalam data, membandingkan konsep-konsep data yang 

berhubungan satu dengan yang lainnya. Pada akhirnya, proses ini akan berhenti 

ketika peneliti tidak lagi menemukan konsep-konsep baru dalam data. Tahap 

akhirnya selanjutnya divisualisasikan atau dipresentasekan dalam bentuk hasil 

analisis.   

Dalam melakukan proses Coding, peneliti menggunakan semua sumber-

sumber yang ada kedalam nodes sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan 

sebagai referensi untuk setiap nodes. Nodes menurut Bazeley dan Jackson 

(2013,70) mengacu pada keempat rumusan masalah peneliti. Nodes merupakan 

tempat untuk menyimpan semua sumber data yang dijadikan referensi, sehingga 

peneliti dapat melihat konsep, topik, ide, kasus dan hubungan yang berbeda untuk 

setiap nodes. Selain membuat dan menggunakan nodes, peneliti juga membuat 

nodes dalam bentuk case. Case nodes berguna untuk menyimpan seluruh data dari 

hasil wawancara dengan narasumber yang berbeda, dan setiap case nodes diberi 

nama sesuai dengan nama narasumber. Setelah itu peneliti membuat 

classifications yang berisikan informasi narasumber pada setiap case nodes yang 

telah dibuat case classifications ini berisikan jenis kelamin, umur, jabatan, masa 

kerja. kemudian yang terakhir peneliti membuat relationship yang 

menghubungkan setiap nodes rumusan masalah sehingga menunjukan adanya 
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hubungan antara nodes satu dengan nodes lainnya, nodes dari hasil relationship 

peneliti bertujuan menunjukan hubungan antara nodes kekurangan yang terjadi 

dalam penelitian terhadap nodes setiap rumusan masalah. 

2. Analytical Maps 

Analytical Maps yaitu membuat sketsa atau ide-ide (Map) tentang 

penelitian. Pada tahap ini adalah cara tertentu untuk mencatat apa yang peneliti 

pikirkan dan dituangkan dalam bentuk  gambar visualisasi serta mempuyai 

manfaat bagi peneliti sendiri maupun yang lain. Menurut ungkapan yang 

diperkuat oleh Maxwell (2013) dengan membuat peta konsep awal untuk 

membantu memperjelas kerangka kerja konseptual atau teoritis yang mendasari 

studi. Dalam software NVivo, peta konsep, diagram alur atau diagram eksplorasi 

murni dapat dibuat menggunakan alat pemodelan dan secara umum disebut 

sebagai model. Model melayani berbagai tujuan selama proyek penelitian 

kualitatif berjalan. Oleh karena itu peneliti menggunakan model dari NVivo 11 

untuk memetakan titik awal peneliti dan asumsi yang dibawakan dalam proyek 

tersebut kemudian peneliti membuat diagram konsep, hubungan atau pola yang 

diharapkan (Bazley and Jackson, 2013).  

Map juga berfungsi sebagai pengelompokan berdasarkan pada pengkodean 

untuk melihat apakah kedua kelompok benar-benar mencangkup masalah yang 

sama meskipun bahasa yang berbeda ataupun jika permasalahan yang dialami 

berbeda. Map adalah salah satu bentuk penyajian yang pada dasarnya map 

menggambarkan ataupun mengvisualisasikan pola pikir dari peneliti sehingga 

berfokus pada hal yang ditelah disajikan dalam map. Map juga menjadi bagian 
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penting yang di mana map ini terdiri dari beberapa nodes yang sudah di coding 

kemudian terdapat sumber data yang tertera dalam nodes tersebut (QSR, 2013). 

Bentuk dari map sendiri berupa nodes yang saling terkait,  memiliki relasi 

dan sumber serta bentuknya memiliki relasi terhadap setiap nodes. Adapun bentuk 

map dari peneliti yang sudah dibuat dan dihasilkan dalam penelitian peneliti 

antara lain : 

2.1 Maps tentang mekanisme transparansi dan akuntabilitas atas cost 

recovery berdasarkan PSC dari kontraktor ke pemerintah melalui SKK 

Migas. 

2.2 Maps tentang mekanisme pelaporan pertanggung jawaban dari 

kontraktor KKS Ke SKK Migas. 

2.3 Maps tentang kekurangan dan kendala dalam meminta laporan 

pertanggungjawaban dari kontraktor KKS yang transparan dan 

akuntabel atas cost recovery di SKK Migas. 

2.4 Maps tentang rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas atas cost recovery berdasarkan kontrak 

kerja sama SKK Migas dan kontraktor KKS. 

3. Framework Matrix 

Framework Matrix merupakan salah satu icon yang terdapat dalam software 

NVivo 11 yang menyajikan data. Tampilan dari Framework Matrix berbentuk 

tabel yang bisa diekspor ke microsoft excel. Data yang dilakukan dalam 

Framework Matrix yaitu menampilkan serta menyajikan secara ringkas sumber 

data dan juga dapat berfungsi untuk membedakan penelitian yang dilakukan 
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sakarang ini dan penelitian sebelumnya. Penampilan dan penyajian dari data 

Framework Matrix disajikan dalam lampiran di mana berisikan tentang hasil-hasil 

dari pengkodean yang dilakukan oleh peneliti. Framework Matrix dibuat peneliti 

untuk mengafasilitasi agar para pembaca dapat dengan mudah memahami 

penelitian ini. 

4. Matrix coding query 

Tahapan terakhir dari pembuatan Framework Matrix yaitu membuat query. 

Hal ini dilakukan untuk mendukung penjelasan dari peneliti mengenai analisis 

data yang telah dilakukan oleh peneliti. Penjelasan Matrix coding query menurut 

Bezeley dan Jackson (2013) adalah menghasilkan informasi dalam bentuk tabel 

untuk menentukan atribut yang telah dicoding pada dua atau lebih nodes yang 

sama. Tabel tersebut terdiri dari kolom (column) berupa nodes sedangkan dan 

baris (row) berupa dokumen dan hasil wawancara yang digunakan sebagai atribut 

penelitian.  

Adapun Matrix coding query yang dibuat peneliti antara lain sebagai 

berikut:  

4.1 Matrix coding  kekurangan dan kendala 

4.2 Matrix coding rumusan masalah dua dan kekurangan 

4.3 Matrix coding kendala  dan kekurangan 

4.4 Matrix coding kendala dan solusi 
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3.2.7 Tahap Penarikan Kesimpulan  

Langkah terakhir dari desain penelitian adalah penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan dalam penelitian ini kemungkinan dapat menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan sejak awal. Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman 

(2005) hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. 

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran 

penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-

catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga 

dengan peninjauan kembali atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan 

salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.  

Dalam penelitian ini, peneliti akan memanfaatkan dan menghasilkan 

olahan data dengan menggunakan software NVivo 11 yang nantinya dapat 

disajikan dalam bentuk stuktur gambaran dari map dan quiry hal ini dilakukan 

untuk menarik kesimpulan. 

 

3.6 Objek Penelitian 

Lokasi atau obyek penelitian ini dilakukan oleh peneliti di kantor satuan 

kerja khusus pelaksanaan kegiatan usaha hulu Minyak dan gas bumi (SKK Migas) 

yang letaknya di Wisma Mulia Lantai 35, jalan Gatot Subroto kuningan Bar. Kota 

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Adapun alasan pemilihan lokasi 

penelitian tersebut karena adanya kebutuhan data-data yang diperlukan berupa 

dokumentasi dan wawancara untuk mengetahui tentang mekanisme transparansi 
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dan akuntabel atas dana cost recovery yang diawasi secara langsung oleh SKK 

Migas serta pemberlakuan atas cost recovery yang masih digunakan oleh pihak 

kontraktor KKS.  

 

3.7 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan 

menggunakan semua metode pengumpulan data original berupa hasil wawancara 

di lapangan, terutama digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam 

penelitian ini. Sedangkan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh 

lembaga pengumpulan data dan di publikasikan kepada masyarakat pengguna data 

(Mudrajad, 2013:148). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang 

dihasilkan dari proses wawancara dengan pihak SKK Migas. Wawancara yang 

diambil peneliti SKK Migas sendiri deputi pengendalian keuangan di divisi 

akuntansi dengan beberapa informan terkait topik yang dikaji dan diteliti oleh  

peneliti yaitu menejer di SKK Migas, spesialis akuntansi PSS, spesial laporan 

FQR, dan Staf umum akuntansi.  

Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang bisa 

diambil peneliti melalui website SKK Migas dan bisa diminta secara langsung 

kepada sumbernya, misalkan dokumen-dokumennya berupa Pedoman Tata Kerja 

(PTK) SKK Migas, Laporan Keberlanjutan, laporan tahunan SKK Migas, data 

hasil status wilayah kerja, produksi lifting Migas, infografis,  buletin SKK Migas, 

model bilingual PSC .  
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3.8 Sumber Data 

Menurut data utama dalam penelitian ini berasal dari kata-kata atau, 

tindakan, sumber tertulis, dan selebihnya adalah data-data tambahan seperti data 

statistik yang sudah tersedia, catatan penelitian dan sebagainya. Berdasarkan 

ungkapan oleh Moleong (2013) sumber data utama dalam penelitian ini adalah 

kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain yang berkaitan dengan hal itu pada bagian ini mengenai jenis datanya dan 

dibagi lagi kedalam kata-kata, dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan 

statistik.  

Kata-kata dan tindakan merupakan data yang berasal dari orang-orang yang 

diamati dan diwawancarai serta dicatat dan direkam. Sumber tertulis merupakan 

data yang berasal dari dokumen resmi maupun tidak resmi seperti buku, majalah, 

arsip, peraturan dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian kualitatif ditentukan 

berdasarkan saturation data, artiya partisipan yang akan menjadi sumber data 

ditentukan berdasarkan potensi data yang dapat digali sehingga jumlah partisipan 

tergantung dari jenis dan jumlah data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan 

masalah penelitian. 

Sumber data yang digunakan peneliti bersumber dari instrumen 

pengumpulan data yaitu hasil wawancara dan dokumentasi. Seperti yang telah 

peneliti paparkan dipenjelasan sebelumnya mengenai jenis data yang dijadikan 

rujukan oleh peneliti berupa data primer dan data sekunder. Data primer 

merupakan data yang secara langsung diperoleh melalui hasil wawancara yang 

digunakan untuk keperluan penelitian berdasarkan topik penelitian peneliti.  
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Data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen SKK Migas secara 

langsung maupun secara tidak langsung. Maksud dari secara langsung yaitu data 

yang tidak disediakan di website SKK Migas berupa arsip-arsip perusahaan yang 

tidak dipublikasikan oleh SKK Migas, sedangkan yang tidak langsung bisa 

diperoleh atau diakses dari website SKK Migas. Pengambilan data ini diminta dan 

digunakan untuk keperluan penelitian.  

 

3.9 Pengujian Keabsahan Data 

Salah satu persoalan utama dalam penelitian kualitatif ialah bagaimana 

mewujudkan sebuah penelitian yang kredibel, dapat dipercaya, diterapkan 

ditempat lain, dan atau berlaku umum. Untuk tujuan tersebut peneliti dituntut 

untuk memperhatikan aspek-aspek mengenai keabsahan dan keandalan dalam 

penelitian (Bandur, 2016). Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus 

memenuhi: (1) mendemonstrasikan nilai yang benar, (2) menyediakan dasar agar 

hal itu dapat diterapkan, dan (3) memperbolehkan keputusan luar yang dapat 

dibuat tentang konsisten dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan serta 

keputusan – keputusannya (Moleong, 2013). Seperti yang diungkapkan 

sebelumnya bahwa instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, maka 

dari itu yang diuji keabsahannya bukanlah pada instrumen melainkan datanya. 

Alasan menggunakan pengujian keabsahan data disebabkan adanya 

kelemahan pada penelitian kualitatif yang selalu di kritik subjektif sehingga 

terkadang mengalami kesalahan dalam menyajikan data serta peneliti juga 

menyederhanakan data yang didapatkan dari tempat penelitian. Oleh karena itu 
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peneliti harus dapat memastikan bahwa hasil analisis data penelitian dapat 

dikonfirmasi kembali atau dicek ulang. Untuk melaksanakan dan memastikan 

keabsahan data peneliti, maka peneliti melakukan beberapa prosedur pengujian 

menurut (Moleong, 2014). antara lain: 

1. Ketekunan Pengamatan 

Merupakan serangkaian kegiatan yang dibuat secara terstruktur dan 

dilakukan secara serius serta berkesinambungan terhadap segala realistas 

yang berada di lokasi penelitian dan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur yang relevan, terkait dengan persoalan atau peristiwa yang dicari 

kemudian difokuskan secara terperinci dengan melakukan ketekunan 

pengamatan. Ketekunan pengamatan yang dilakukan peneliti dalam menguji 

keabsahan data dari hasil wawancara mengecek kembali hasil transkip 

wawancara, dan mengecek hasil coding dengan bantuan software NVivo 11. 

1.1 Pengecekan Kembali Hasil Transkip  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan kembali 

terhadap hasil wawancara yang diketik dan dibuat dalam bentuk 

transkip tanpa bantuan orang lain dengan tujuan agar peneliti benar-

benar memahami substansi permasalahan yang sedang terjadi pada 

saat wawancara. Transkip yang dilakukan peneliti berdasarkan hasil 

wawancara sama atau sesuai dengan ucapan dan perkataan dari 

responden saat interview ditempat penelitian. Proses transkip dari 

hasil wawancara dengan responden membutuhkan waktu yang tidak 
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sedikit dikarenakan peneliti harus mengecek kembali apakah sudah 

sesuai dengan yang diucapkan responden atau belum. 

Setelah di transkip, file dari hasil transkip tersebut dibaca 

berulang kali dengan tujuan untuk mendapatkan keterkaitan atau 

kecocokan kalimat serta makna atas jawaban responden satu dengan 

responden lainnya. Tidak samapai disitu saja, peneliti juga membaca 

kembali hasil transkip tersebut pada tahap melakukan pengkodean di 

software NVivo 11 dan saat membuat peta analisis beserta pembuatan 

narasi. Salah satu contohnya adalah ketika mentranskip hasil 

wawancara Ibu SL dan Ibu DA yang mengungkapkan tentang 

mekanisme cost recovery di Hulu Migas. Hasil dari pengecekan 

tersebut menguatkan peneliti bahwa keduanya memiliki jawaban atas 

satu permasalahan yang sama. 

1.2 Pengecekan Hasil Coding 

Dalam penelitian ini, coding yang dilakukan peneliti atas 

transkip hasil wawancara dilakukan menggunakan bantuan software 

NVivo 11. Dengan adanya software NVivo 11 ini, peneliti sangat 

terbantu karena proses memunculkan kembali hasil-hasil coding 

sangat mudah dilakukan sehingga untuk memeriksanya dan mengecek 

kemabali hasil coding juga sangat cepat. Oleh karena itu penelitian 

dari hasil coding yang dilakukan peneliti sudah beberapa kali 

mengalami pengurangan kalimat dan juga berdasarkan pertimbangan 

yang logis dari peneliti sendiri. 
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2. Triangulasi 

Denzin dan Lincoln (2009) mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan 

atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena 

yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. 

Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, 

(2) triangulasi antar-peneliti, (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi 

teori. Akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi 

metode, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori.  

2.1 Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi 

atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif ini 

peneliti menggunakan metode wawancara. Untuk memperoleh 

kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai 

informasi yang dilakukan peneliti. Selain itu juga, peneliti 

menggunakan informan atau partisipan wawancara yang berbeda 

untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.  

2.2 Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu 

melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Dalam penelitian 

kualitatif ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen tertulis, 

catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, surat resmi, dan gambar 

atau foto yang langsung didapatkan dari perusahaan tempat penelitian 

peneliti yaitu SKK Migas pusat di Jakarta. Dengan adanya masing-

masing sumber data yang disebutkan peneliti, maka peneliti memiliki 

keyakinan tentang kevalidan data dan menghasilkan bukti atau data 
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yang berbeda, yang selanjutnya dari data tersebut memberikan 

pemahaman dan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena 

yang diteliti oleh peneliti dilokasi penelitian. Serta dalam trianggulasi 

ini terdapat rekaman, catatan, data persetujuan responden yang dimana 

sebagai bentuk dari keabsahan suatu data yang dapat di pertanggung 

jawabkan oleh peneliti. 

2.3 Triangulasi teori merupakan hasil akhir dari penelitian kualitatif 

berupa sebuah rumusan informasi. Informasi tersebut selanjutnya 

dibandingkan dengan perspektif teori yang didapatkan serta relevan. 

Hal ini dilakukan untuk menghindari bias individual peneliti atas 

temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Tentunya penelitian peneliti 

ini di dukung atas dasar teori yang mempunyai relasi dan berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan.  

Dengan penggunaan triangulasi ini, diharapkan data yang 

dikumpulkan sebagai bahan dalam penyusunan tesis peneliti dapat 

memenuhi konstruksi penarikan kesimpulan. Kombinasi triangulasi ini 

dilakukan bersamaan dengan kegiatan yang terjadi dilokasi penelitian, 

sehingga peneliti bisa melakukan pencatatan data secara lengkap. Dengan 

demikian, diharapkan data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan. 

3. Pengecekan Anggota (Member Checking) 

Pengecekan anggota atau member checking adalah proses peneliti 

mengajukan pertanyaan pada satu atau lebih partisipan untuk tujuan atas 

keakuratan dan kredibilitas data peneliti. Aktivitas ini juga dilakukan untuk 
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mengambil temuan kembali pada partisipan dan menanyakan pada mereka 

baik lisan maupun tertulis tentang keakuratan laporan penelitian. 

Pengecekan anggota dilakukan secara bertahap dan diakhiri dengan baik 

formal maupun informal. Dengan adanya cara formal peneliti memeberikan 

kesempatan kepada partisipan untuk membaca catatan laporan dan 

kesimpulan sementara. Sedangkan dengan cara yang informal, peneliti 

melakukan perbincangan dan mendiskusikan temuan-temuan penting 

dengan mengecek istilah-istilah atau kunci-kinci yang digunakan oleh 

pertisipan.  

Pengecekan anggota menjadi bentuk keabsahan terakhir dalam 

penelitian ini yaitu dengan memberikan konfirmasi atas apa yang telah 

disampaikan ataupun dituangkan dalam penelitian ini dari pihak objek 

peneliti itu sendiri.  Peneliti telah menanyakan kembali tentang dokumen 

pedoman tata kerja yang berkaitan dengan laporan FQR serta kebijakan 

akuntansi atas cost recovery, dan mekanisme transparans dan akuntabilitas 

atas cost recovery berdasarkan production sharing contract minyak dan gas 

bumi kebeberapa partisipan wawancara di SKK Migas. Pengecekan tersebut 

melalui kedatangan langsung ke SKK Migas ataupun menggunakan email 

nya partisipan wawancara dan jawaban yang diberikan sesuai dengan 

pembahasan yang disusun peneliti.  


