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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

Teori merupakan dasar pembuatan unit analisis penelitian dan diperlukan 

untuk mengalisis serta menginterpretasikan data – data yang diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk menjelaskan bagaimana peran 

srikandi muda HY dalam strategi pemenangan Herdiat-Yana di Pilkada 

Kabupaten Ciamis, maka penelitian ini akan menggunakan teori sebagai berikut: 

2.1.1 Perempuan dan Politik 

Perempuan dan politik merupakan dua hal yang sulit dibayangkan 

terutama pada Negara- Negara berkembang. Hal ini disebabkan telah dibentuk 

oleh budayanya masing- masing yang menekankan bahwa kedudukan atau 

peranan wanita berkisar dalam lingkungan keluarga. Sedangkan politik yang 

digambarkan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan kekuasaan. Akan tetapi 

kedudukan perempuan yang demikian ternyata tidak dapat dipertahankan karena 

dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedikit demi sedikit 

bermula dari dunia barat perempuan dapat menaikkan posisinya di berbagai 

bidang termasuk politik. Memang masih terdapat hambatan yang besar untuk 

menembus pandangan bahwa politik adalah hanya milik laki-laki, tetapi kini 

masyarakat mulai menyadari bahwa baik di Timur maupun Barat perempuan 

dapat terjun dan terlibat dalam politik asalkan diberi kesempatan. ( karam azza, 

2000 : 18). 
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Hak-hak perempuan yang dulu dibatasi dinding kesenjangan, saat ini telah 

memudar dan menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki potensi, kualitas dan 

mampu memberikan perubahan positif dalam pemerintahan. Alasan minimnya 

kader perempuan terkait dengan sistem pengaderan partai yang memang tidak 

memberi tempat, perhatian serta peluang pada perempuan. Kedua, partai politik 

mengaku sulit mengajak perempuan terlibat dalam wacana politik, karena 

rendahnya kesadaran politik. Selain kendala- kendala tersebut perempuan juga 

terhambat karena modal. Karena untuk bisa masuk ke lembaga-lembaga politik 

formal seseorang harus memiliki sumber daya ekonomi ( siti musdah, 2005 : 17 ) 

Perempuan pada setiap tingkat sosial- politik merasa dirinya kurang 

terwakili dalam parlemen dan jauh dari keterlibatan dalam pembuatan keputusan. 

Perempuan yang ingin masuk dalam dunia politik secara kenyataan bahwa publik 

dan budaya sering bermusuhan. Perempuan dan politik sering mengalami pasang 

surut yang berakhir pada penyempurnaan. Partisipasi perempuan dalam 

pembangunan terutama dalam pengambilan keputusan dan menduduki posisi 

strategis sangat rendah, baik di bidang eksekutif, legislative yudikatif maupun 

lembaga lainnya ( karam azza 2000 : 17) 

Sekarang ini hampir semua negara telah memberikan hak politiknya pada 

warga perempuannya. PBB telah berjasa besar bagi proses perkembangan 

kedudukan perempuan. Usaha PBB dalam mempebaiki kedudukan perempuan 

adalah membentuk badan The United Nations Committee on the Status of 

Women. Dalam sidangnya yang pertama pada tanggal 11 Desember 1948, PBB 

memperingati pada anggotanya agar membentuk undang- undang yang menjamin 
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persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Keterlibatan perempuan Indonesia 

dalam politik sebenarnya bukan lagi merupakan hal yang baru, karena mereka 

telah turut serta secara aktif dalam pergerakan kebangsaan. Menurut ihromi 

(dalam Zaenal Mukaram 2015:210) 

2.1.2 Partisipasi Politik Perempuan 

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan 

kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian 

keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. 

Sebagai defenisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan 

seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan 

politik, yaitu dengan cara memilih pimpinan Negara dan secara langsung dan 

secara tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah(Sudijono, 1995:68). 

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan 

umum atau kepala daerah, menghadiri kegiatan (kampanye), mengadakan 

hubungan (contackting) dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan 

sebagainya. 

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara 

demokrasi sekaligus merupakan cirri khas adanya modernisasi politik. Di Negara-

negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, 

biasanya tingkat partisipasi warga negaranya meningkat. Modernisasi politik 

dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintahan. Partisipasi politik pada 

dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga Negara untuk terlibat dalam 
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proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan 

keputusan yang dilakukan pemerintah. 

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli 

yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan 

Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga 

Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang mengangkut atau 

mempengaruhi hidupnya(Ramlan S, 2007:140). 

Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa 

partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat 

melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan 

secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan 

umum(Miriam B, 2008:376). 

Menurut Samuel P. Huntington “pengertian partisipasi politik adalah 

kegiatan warga Negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan 

keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai 

warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifatpartisipasi politik 

ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh Negara ataupun partai yang 

berkuasa” Menurut Roth and Wilson (dalam Zaenal Mukaram, 2015:259) 

Kegiatan partisipasi politik mencakup tindakan: 

1.  Memberikan suara dalam pemilihan umum. 

2.  Menghadiri rapat umum. 

3.  Menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan 

4.  Mengadakan komunikasi dengan pejabat pemerintah atau anggota 
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Parlemen 

Adapun menurut Rush(dalam Zaenal Mukaram, 2015:262) menjelaskan 

bentuk-bentuk partisipasi politik adalah sebagai berikut : 

1. Menduduki jabatan politik atau administrasi 

2. Mencari jabatan politik atau administrasi 

3. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik 

4. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik 

5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik 

6. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik 

7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan lain sebagainya 

8. Partisipasi dalam diskusi politik informal 

9. Voting : (pemberian suara) 

10. Apathis total. 

Dari beberapa pendapat ahli tersebut maka yang dimaksud partisipasi politik 

adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga Negara dalam proses kegiatan 

politik ataupun pemerintahan. Kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk 

memengaruhi jalannya pemerintahan. Sehingga dengan adanya partisipasi poltik 

tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka. 

partisipasi politik perempuan bisa berbentuk konvensional dan bisa juga 

non-konvensional. Hanya memang kemudian partisipasi perempuan ini 

dipengaruhi oleh peluang resmi, apakah perempuan diberikan kesempatan untuk 

berada di wilayah politik tersebut, sumber daya sosial yang berarti apakah mereka 

memiliki kemampuan untuk terjun ke wilayah tersebut dan motivasi personal atau 
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kemauan dari perempuan untuk terlibat aktif di dalamnya. Zaenal Mukaram 

(2015:259)  

Partisipasi politik perempuan berdasarkan pengkategorian Milbarth (dalam 

Zaenal Mukaram, 2015:260) terdiri atas: 

1.  apatis, yaitu tidak aktif, dan menarik diri dari proses politik. 

2.  spectator, yaitu pernah memilih dalam pemilihan umum 

3.  gladiator, yaitu terlibat dalam proses politik; dan 

4. pengeritik, yaitu dalam bentuk partisipasi tidak konvensional.  

Melihat tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan terhadap 

pemerintah, mengikuti pembagian Paige (dalam Zaenal Mukaram, 2015:267), 

partisipasi politik perempuan bisa dibagi ke dalam empat tipe, yaitu:  

1. Aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik, dan 

kepercayaan kepada pemerintah tinggi. 

2.  Apatis (pasif-tertekan), yaitu apabila kesadaran politik dan kepercayaan 

kepada pemerintah rendah. 

3. Militan radikal, yaitu apabila kesadaran politik tinggi, kepercayaan 

kepada pemerintah sangat rendah;  

4.  Pasif, yaitu apabila kesadaran politik rendah, dan kepercayaan kepada 

pemerintah sangat tinggi. Dalam menjalankan partisipasinya perempuan 

mendapatkan banyak kendala.  

Menurut Lycette (dalam Zaenal Mukaram, 2015:269). terdapat paling 

sedikit empat kendala bagi perempuan dalam berpartisipasi di bidang 

politik, yaitu disebabkan karena:  
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1. Perempuan menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran reproduktif dan 

peran produktif, di dalam maupun di luar rumah;  

2. Perempuan relatif memiliki pendidikan yang rendah dibanding dengan 

laki-laki karena perbedaan kesempatan yang diperoleh;  

3. Adanya hambatan budaya yang terkait dengan pembagian kerja secara 

seksual dan pola interaksi perempuan dengan laki-laki yang membatasi 

gerak perempuan; 

4. Adanya hambatan legal bagi perempuan, seperti larangan kepemilikan 

tanah, larangan berpartisipasi dalam pendidikan atau program Keluarga 

Berencana tanpa persetujuan dari suami atau ayahnya. 

2.1.3 Wanita Sebagai Objek 

Sejak zaman prasejarah, wanita sudah dieksploitasi sebagai objek 

visualisasi untuk menggambarkan pemikiran dan mencerminkan peradaban yang 

dicapai pada saat itu. Hal itu diketahui sejak ditemukannya patung venus di 

Austria. Patung tersebut mengeksploitasi beberapa bagian tubuh, seperti dada, 

perut, pinggul dan paha dengan cara menonjolkannya. Sedangkan bagian wajah 

yang dianggap tidak dipentingkan tidak digambarkan. Melalui patung ini ada hal 

yang ingin disampaikan kepada masyarakat pada saat itu yakni bahwa wanita 

adalah simbol dari kesuburan.  

Sejalan dengan hal ini Surya Dharma berpendapat (dalam siti hariti, 

2009:177) bahwa perempuan memiliki hormon yang berbeda dengan laki-laki, se 

hingga mengalami menstruasi, memiliki perasaan yang sensitif. Kecuali itu, ciri-

ciri fisik dan postur tubuh perempuan berbeda dengan laki-laki, seperti bentuk 
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ping- gul yang lebih besar, kodrat wanita yang harus menyu- sui sehingga 

dadanya lebih besar karena secara alamiah berfungsi untuk "menyimpan" air susu.  

Sementara itu, pada zaman Mesir kuno, visualisasi pada relief-relief yang 

ditemukan di dinding-dinding menggambarkan wanita dengan tipe yang langsing, 

perut datar, bagian payudara tidak terlalu menonjol. Di Mesir pulalah muncul 

pemimpin wanita seperti Hatshepsut. Namanya digunakan sebagai nama sebuah 

kuil di Deir el-Bahri, Mesir, yakni kuil hatsheput . (Siti Hariti, 2009:177)  

Kemudian dalam masa Yunani, wanita dieks- ploitasi habis-habisan dalam 

bentuk patung-patung Dewi nan cantik. Namun kemudian ketika bergeser ke 

zaman Romawi, eksploitasi wanita juga mulai ber- geser seiring dengan 

dimulainya penyebaran agama Kristen sehingga visualisasi sosok wanita 

ditonjolkan dengan visualisasi tokoh suci, yaitu Bunda Maria. Dalam periode 

Renaissance hingga Baroque hal ini bertahan hingga masuknya periode Rococo 

yang mana wanita cantik dieksploitasi habis-habisan dengan menggambarkannya 

dalam keadaan telanjang bulat, dengan kulit kemerah-merahan berwarna pink. 

(Siti Hariti, 2009:178) 

Dalam sejarah di Indonesia dieksploitasi wanita secara habis-habisan, dapat 

ditemukan dalam visualisasi yang terdapat di Candi Sukuh. Berbagai macam 

posisi wanita sedang berhubungan suami istri terukir di dinding candi tersebut. 

Merunut pada sejarah tersebut, keberadaan wanita sudah diekploitasi habis. 

Keberadaannya pun kurang diakui. (Siti Hariti, 2009:178) 

Reformasi politik yang digulirkan dan dicanangkan oleh pemerintah 

beberapa waktu lalu telah ruang bagi wanita untuk lebih turut serta berkiprah 
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dalam kancah politik. Kesempatan yang ada banyak di- raih oleh kaum wanita 

baik dalam kesetaraan pendidikan ataupun ruang politik. Namun gaung suara 

wanita masih kurang tersosialisasikan oleh pemerintah. Gaung itu hingga 

sekarang masih didominasi oleh kaum adam. (Siti Hariti, 2009:179) 

Apabila kita merunut pada beberapa media masa mengenai keterlibatan 

kaum wanita dalam panggung politik, sebenarnya sudah mulai terasa pada 

sekarang ini karena di beberapa wilayah Indonesia sedang mengadakan pilkada. 

Kampanye untuk pilkada menggunakan ruang publik dengan memanfaatkan 

media visual be- rupa billboard atau spanduk-spanduk, poster-poster dan masih 

banyak lagi. Banyak partai menggandeng dan mengajukan artis wanita yang jelas-

jelas menarik dan secara kasat mata sangat menarik untuk diajukan ke dalam 

kancah politik. Meskipun terkadang kemampuan artis itu dalam berpolitik 

mungkin diragukan oleh berbagai pihak. Tetapi demi ambisi sebuah partai dalam 

meninggkatkan partainya maju kedalam debut politik dan meraih suara terbanyak, 

hal tersebut tersingkirkan. Dalam hal ini kecantikan wanita cantik dijadikan objek 

dalam meraih suara terbanyak. (Siti Hariti, 2009:179)   

Menurut Siti Hartati (2009: 180) Visualisasi wanita termasuk variable yang 

paling banyak dimanfaatkan oleh kalangan praktisi perikianan, kampanye politik, 

dan public relations dalam mengefektifkan pesan-pesan  yang mereka sampaikan. 

Penampilan  pilan fisik seseorang akan memengaruhi bagaimana khalayak 

memberi persepsi. 

Penelitian menyatakan bahwa visualisasi wanita yang memiliki daya tarik 

tidak dapat diremehkan, karena mampu menciptakan karakteristik kepribadian 
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yang berbeda. Rupa wanita yang dianggap cantik oleh masyarakat terkesan lebih 

diterima dalam penyampaian pesan dalam kampanye. Sejalan dengan hal ini, 

bahwa orang yang mempunyai daya tarik fisik secara sosial lebih mendapat 

perhatian, lebih diterima, mendapatkan umpan balik yang positif pada setiap awal 

interaksi yang dilakukan. Makin nyata visualisasi wanita yang menyampaikan 

pesan makin mudah masyarakat evaluasi pesan tersebut dan makin cepat mereka 

menentukan sikap untulk menge menerima atau menolak isi pesan (Siti Hariti, 

2009: 181) 

Menurut Siti Hartati (2009: 182) Selain daya tarik fisik, beberapa faktor 

pendukung yang telah diperhitungkan tokoh politik dalam penggunaan wanita 

untuk mendongkrak suara dalam oleh para elite politik adalah faktor kredibilitas 

sumber. Maksudnya, kemampuan wanita kampanye hal penyampaian pesan, 

yakni tidak tergagap-gagap, terbata-bata, percaya diri, merengkuh massa, serta 

dapat mengontrol setiap pada saat penyampaian pesan kampanye. Semua pesan 

kampanye di sampaikan secara wajar, terkesan tidak diatur, dan berdampak positif 

bagi partai yang diwakilinya. Demikian tinggi yang diharapkan dari seorang 

wanita dalam penyampaian pesan kampanye politik. Jadi wanita tidak hanya 

diekploitasi dalam hal fisik pada saat berkampanye tetapi juga dalam hal 

kemampuan dari dalam dirinya. 
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Gambar 2.1 

Proses Imajinasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber : primedi tabrani (dalam Siti Hariti 2009) 

 

Gambar 2.1 memperlihatkan penyampaian pesan kepada masyarakat 

pendukung  melalui seorang wanita yang menjadi daya tarik masyarakat. 

Kemudian masyarakat penerima atau pendukung dalam hal ini kita  sebut 

reseptor, menerima pesan didalam otak. Selama diterima oleh otak, juga terjadi 

proses efek yang kemudian disimpan didalam memori. Di dalam memori 

kemudian terjadi pengolahan bersama dengan imajinasi, dan dalam proses 

tersebut persepsi juga memberikan efek terhadap pesan yang diterima oleh 

reseptor. Selanjutnya pesan tersebut dorespon oleh masyarakat pendukung dalam 

bentuk output, yakni memilih seseorang yang bersangkutan. 

2.1.4 Pemilihan Kepala Daerah 

 

Kepala daerah/wakil kepala daerah untuk membuat dan melaksanakan 

keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pilkada juga berarti mekanisme 
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perubahan politik pengenai pola dan arah kebijakan publik, dan mengenai 

sirkulase elite yang dilakukan secara periodik dan tertib. Ramlan Surbakti dkk 

(2008:27). 

Pemilukada menurut peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 

perubahan ke empat tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan 

pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan pancasila 

dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.   

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) merupakan 

isntrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Melalui 

pemilukada rakyat dapat memilih siapa yang akan menjadi pemimpin dan 

wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah 

masa depan sebuah negara. 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 pasal 56 ayat (1 dan 2) dinyatakan 

bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon 

yang dilaksanakan secara demokratis berdasakan asas langsung,umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 

selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat. 

Berdasarkan uraian diatas proses pilkada langsung memiliki manfaat bagi 

pertumbuhan demokrasi,dengan adannya pemilukada lagsung partisipasi 
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masyarakat lebih terbuka dalam demokrasi dan dapat memilih pemimpin sesuai 

dengan kriteria politik masyarakat dibanding dengan sistem demokrasi perwakilan 

yang menentukan pemimpin melalui rekruitment politik segelintir orang di 

DPRD. Pilkada langsung bisa memberikan keterbukaan para kandidat-kandidat 

untuk memperkenalkan diri secara langsung dan lebih terbuka kepada masyarakat. 

Ramlan Surbakti (2008:43). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini peneliti akan mencantumkan berbagai hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, dan 

membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. 

1. Elviana Fadhilatul dengan judul “Partisipasi Politik Perempuan 

dalam PILKADA Kabupaten Sragen” Skripsi tahun 2015 Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan oleh Elviana 

Fadhilatul yaitu metode penelitian kualitatif, pendekatan penelitian 

menggunakan pendekatan studi kasus, sedangkan teknik 

pengumpulan data mengunakan beberapa cara diantaranya yaitu, 

wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi terkait 

peranan Partisipasi Politik Perempuan dalam PILKADA Kabupaten 

Sragen. Letak perbedaan yaitu pada studi kasus yang diambil serta 

fokus penelitian yang diambil mengenai gender dan politik. 
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2.2.2 Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu 

No. Judul Persamaan Perbedaan 

1. Elviana Fadhilatul 

dengan judul 

“Partisipasi Politik 

Perempuan dalam 

PILKADA 

Kabupaten Sragen”. 

- mengenai 

perempuan dan 

politik. 

- Meneliti 

partisipasi politik 

perempuan dalam 

sebuah 

PILKADA 

- Menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif. 

- Fokus penelitian terhadap 

partisipasi politik 

perempuan, bukan 

terhadap gender. 

- Studi kasus yang diteliti.  
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Visualisasi Wanita 

Sebagai Peraih Suara  

Kampanye Politik 

Pasangan Herdiat - Yana 

Pilkada Kabupaten 

Ciamis Tahun 

2018 

Srikandi Muda HY 

Data Primer : Wawancara Data Sekunder : Dokumentasi 

Analisis Data 

Reduksi Data 

Pengumpulan Data 

Analisis Data 

Penarikan Kesimpulan 

Analisis Interaktif 

Validasi Data : 

Triangulasi Sumber 

Daya tarik Srikandi Muda HY 

Terhadap Peraihan Suara 

 Pasangan Herdiat -Yana 
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Judul dari penelitian ini adalah Visualisasi Wanita Sebagai Peraih Suara  

Kampanye Politik. Dengan Studi kasus Srikandi Muda HY di PILKADA 

Kabupaten Ciamis tahun 2018. Objek penelitiannya yaitu Srikandi Muda HY 

yang merupakan salah satu tim pemenangan kaum Perempuan dari pasangan 

calon Herdiat-Yana, yang dianggap berperan dalam kemenangan pasangan Bupati 

dan calon Wakil Bupati Herdiat – Yana di PILKADA Kabupaten Ciamis tahun 

2018. 

Peneitian ini dilakukan pengambilan data dari Srikandi Muda HY dengan 

dua metode yaitu Wawancara dan Dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan 

beberapa orang anggota Srikandi Muda HY, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati 

terpilih Herdiat-Yana dan beberapa anggota tim sukses Herdiat-Yana. selanjutnya 

dilakukan analisis data dengan cara analisis interaktif yang meliputi pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Setelah itu dilakukan vaidasi hasil akhir dengan melakukan teknik 

triangulasi sumber untuk mengetahui pengaruh srikandi muda HY dalam peraihan 

Suara Pasangan Herdiat- Yana. Yaitu dengan membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang 

berbeda dalam metode kualitatif. 

 

 


