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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kepada Allah SWT atas selesainya penyusunan buku 
“Metodologi Penelitian Kualitatif” bagi mahasiswa. Buku ini merupakan 
penjabaran mengenai materi-materi metodologi penelitian kualitatif yang 
bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mempelajari metodologi penelitian 
kualitatif dengan penjelasan yang mudah diterima dan dipahami.  

Dalam buku ini berisi semua tentang sistematika penelitian kualitatif 
yang meliputi (1) rancangan pembelajaran, (2) metodologi penelitian, (3) 
qualitative research, (4) konsep populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif, 
(5) tahapan-tahapan penelitian kualitatif, (6) teknik pengumpulan data observasi, 
(7) wawancara dalam penelitian kualitatif, (8) studi dokumentasi dalam penelitian 
kualitatif, (9) cara-cara memperoleh kepercayaan, (10) catatan lapangan, (11) 
analisis data penelitian kualitatif, (12) tata cara penulisan proposal penelitian, dan 
(13) penyusunan proposal penelitian kualitatif. Buku ini juga disertai gambar-
gambar pendukung untuk memperjelas pembaca yang akan mempelajari 
mengenai metodologi penelitian kualitatif. Selain itu, pada buku ini juga terdapat 
barcode yang terhubung secara langsung dengan video yang menjelaskan 
tentang materi per bab tentang metodologi penelitian. Buku pembelajaran 
metodologi penelitian kualitatif ini telah dikaji secara mendalam, walaupun tidak 
lepas dari kekurangan-kekurangan dan diperlukan masukan dari pembaca agar 
isi dan konten buku menjadi lebih baik sehingga pembaca akan lebih mudah 
mengaplikasikan isi buku ini untuk suatu keperluan.  

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu 

terselesaikannya buku ini. Semoga buku yang disusun mempunyai nilai 

kebermanfaatan. 

Malang, Januari 2021 

 

 

Zainal Rahman, S.Pd 
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BAB 1 

RANCANGAN PEMBELAJARAN 
 

A. Identifikasi Pembelajaran 

Identitas Pembelajaran dalam rancangan dapat dideskripsikan 

sebagai berikut. 

1. Pembelajaran : Metode Penelitian 

2. Kategori  : Metode Penelitian Kualitatif 

 

B. Model Rancangan Pembelajaran Berbasis Blended 

Learning 

Pengajar memiliki kedudukan dan peran sebagai manajemen 

dalam suatu pembelajaran. Maka dari itu, pengajar dapat menentukan isi 

dan metode belajar, serta dapat menilai kemampuan dalam mengontrol 

pebelajar dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran tentu saja 

membutuhkan komponen-komponen dalam pelaksanaannya antara lain 

pengajar/dosen, pebelajar/mahasiswa, dan sumber belajar.  

Sumber yang digunakan oleh pebelajar dalam proses pembelajaran 

tentu saja tidak hanya mengandalkan pengajar/dosen. Akan tetapi, 

pengajar dapat memperkenalkan sumber belajar yaitu multimedia sehingga 

dengan dapat memudahkan mahasiswa untuk melaksanakan proses 

pembelajaran. Media pembelajaran harus disediakan oleh pengajar secara 

khusus sehingga pengajar dan pebelajar dapat berinteraksi secara langsung 

maupun tidak langsung. Pola pembelajaran tersebut bertujuan untuk 

mempermudah pebelajar mengakses kebutuhan belajar dan meningkatkan 

profesional pengajar. Pengajar harus memperbanyak media pembelajaran 

serta mendesain bahan pembelajaran yang lengkap, sistematis, dan 

terprogram untuk keperluan proses belajar. Oleh karena itu, munculnya 

blended learning ini dapat menjadi solusi dalam proses belajar mengajar. 

Blended learning adalah suatu media yang dapat menggabungkan 

pembelajaran tatap muka, offline, dan online. 
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C. Analisis Kebutuhan Pemecahan Masalah 
Dewasa ini, kecenderungan pembelajaran masa depan telah 

mengubah pendekatan pembelajaran tradisional ke arah pembelajaran 

masa depan yang disebut sebagai pembelajaran abad pengetahuan bahwa 

orang dapat belajar di mana saja. Artinya, orang dapat belajar di 

ruang/sekolah, di perpustakaan, di rumah, atau di jalan, kapan saja, tidak 

sesuai dengan yang dijadwalkan, dapat pagi, siang sore atau malam, 

dengan siapa saja, melalui guru/dosen, pakar, teman, anak, keluarga atau 

masyarakat, melalui sumber belajar apa saja, melalui buku teks, majalah, 

koran, internet, CD ROM, radio, televisi, dan sebagainya. Hal tersebut agar 

dapat meningkatkan perkembangan pengetahuan tentang pembelajaran 

masa depan, serta diperlukan serangkaian kegiatan untuk mengembangkan 

pembelajaran.  

Kegiatan ini sangat urgen dilakukan untuk memfasilitasi upaya 

peningkatan kualitas pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran 

berbasis blended learning. Dengan pembelajaran berbasis blended learning 

akan memudahkan bagi pebelajar (learner) untuk mengakses pembelajaran 

pendidikan jasmani dengan menggunakan berbagai modul belajar.  

Melalui pembelajaran berbasis blended learning juga akan 

meningkatkan keterampilan soft skill (keterampilan memanfaatkan 

teknologi informasi) bagi mahasiswa dan pebelajar. Melalui pembelajaran 

berbasis blended learning juga akan membangun jembatan antara konteks 

pembelajaran yang bersifat teaching-based dan instructor-mediated ke 

arah konteks pembelajaran yang bersifat learning-based. Keuntungan yang 

akan diperoleh melalui pembelajaran ini terutama untuk menyediakan 

sumber-sumber belajar bagi pebelajar yang berpeluang untuk 

mengembangkan setiap individu mencapai kemampuan optimal dalam 

keterampilan hard skill maupun soft skill.  

 

D. Analisis Sumber Belajar dan Kendala  
Berdasarkan uraian analisis kebutuhan, diperoleh dari penggunaan 

aneka sumber belajar dalam pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi 

cenderung menampilkan bentuk yang beragam. Keberagaman sumber 

belajar tradisional, seperti bahan cetak yang mencakup modul dan buku 

teks, serta berbagai sumber belajar visual, audio-visual, video, multimedia, 

dan sumber belajar online sangat efektif dalam meningkatkan motivasi 
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belajar mahasiswa (Muhammad, 2010). Pada tataran sekolah dasar dan 

menengah, pemanfaatan siaran televisi, radio, dan surat kabar menjadi 

bagian yang menarik untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa 

(2012). Selain itu, pemanfaatan sumber belajar online seperti penggunaan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara fundamental mengubah 

pola interaksi mahasiswa dan pendidik, proses pembelajaran, dan hasil 

belajar (Rennie, 2003).  

Sumber belajar online adalah berbagai materi yang dikembangkan 

melalui internet, baik berupa website, teks, audio, visual, multimedia, dan 

video yang disimpan secara digital melalui situs-situs web atau web-blog 

yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Situs-situs tersebut juga 

menyediakan ruang (space) sebagai forum diskusi online yang melibatkan 

seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah teknologi pembelajaran. 

Beberapa penelitian terdahulu dapat diuraikan untuk mempertajam kajian 

dalam penelitian ini. Peneliti merujuk pada beberapa hasil penelitan 

sebelumnya, termasuk pembelajaran blended dan sumber-sumber belajar 

online dan face to face (tatap muka) yang disajikan secara bertahap sesuai 

dengan urutan publikasinya.  

Setelah itu, diuraikan pula beberapa konsep yang menjadi dasar 

pijakan dalam penelitian ini. Gary Gomes mengkaji “Blended Learning, 

Student Self Efficacy And Faculty An Interpretative Phenomenological 

Analysis” dan menemukan bahwa kecepatan penggunaan blended learning 

di perguruan tinggi memberi dampak besar untuk mengubah pola 

pelibatan, keterlibatan pendidik dan mahasiswa harus dipertimbangkan 

dalam mendesain bahan ajar dan strategi pembelajaran. Kajian ini juga 

mengungkap bahwa pelaksanaan pembelajaran blended belum 

dipersiapkan secara memadai dan telah berdampak pada belum 

maksimalnya pemahaman konten dan kepercayaan diri mahasiswa. 

Kemudian, diperlukan adanya mekanisme sistematis untuk membangun 

pola pembelajaran yang berbasis pada blended learning (Gomes, 2014).  

Faktor eksternal seperti jika ada pemadaman listrik dari PLN. 

Alternatif yang digunakan untuk meminimalisasi kendala tersebut dengan 

memodifikasi pembelajaran, baik dari sumber belajar yang digunakan serta 

bahan untuk memaksimalkan pembelajaran metode penelitian kualitatif. 

Oleh karena itu, digunakan sumber belajar mobile di mana materi yang 

digunakan dalam pembelajaran dapat diakses melalui sumber belajar 
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mobile sebagai alternatif sumber belajar metode-metode penelitian 

kualitatif.  

E. Identifikasi Karakteristik Pembelajar 
Setiap pebelajar dapat dipastikan memiliki perilaku dan 

karakteristik yang sangat heterogen. Sebagian pebelajar sudah banyak tahu 

dan sebagian lagi belum tahu sama sekali mengenai materi yang diajarkan 

di perkuliahan. Apabila pengajar mengikuti kelompok pebelajar yang 

pertama, kelompok yang kedua merasa ketinggalan kereta. Maksudnya, 

tidak dapat menangkap pelajaran yang telah diberikan. Sebaliknya, apabila 

pengajar mengikuti kelompok yang kedua yaitu mulai dari bawah, 

kelompok pertama akan merasa tidak belajar apa-apa dan akan merasa 

bosan.  

Kegiatan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal 

pebelajar dalam pengembangan instruksional merupakan pendekatan yang 

menerima pebelajar apa adanya dan untuk menyusun sistem instruksional 

atas dasar keadaan pebelajar tersebut. Konsekuensi dari digunakannya cara 

ini adalah titik mulai suatu kegiatan pembelajaran bergantung pada 

perilaku awal pebelajar. Mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal 

pebelajar bertujuan untuk menentukan materi apa yang harus diajarkan dan 

yang tidak perlu diajarkan dalam instruksional yang akan dilaksanakan. 

Dengan kata lain, kegiatan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik 

awal pebelajar merupakan proses untuk mengetahui perilaku yang dikuasai 

pebelajar sebelum mengikuti instruksional, bukan untuk menentukan 

perilaku prasyarat dalam rangka menyeleksi pebelajar sebelum mengikuti 

instruksional.  

Karakteristik pebelajar merupakan salah satu variabel yang 

berpengaruh terhadap keberhasilan sistem instruksional. Variabel ini 

didefinisikan sebagai aspek-aspek atau kualitas individu pebelajar. Aspek-

aspek berkaitan dapat berupa bakat, minat, sikap, motivasi belajar, gaya 

belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal (hasil belajar) yang 

telah dimilikinya. Karakteristik pebelajar akan sangat berpengaruh dalam 

pemilihan strategi pengelolaan yang berkaitan dengan bagaimana menata 

pembelajaran, khususnya komponen-komponen strategi pembelajaran agar 

sesuai dengan karakteristik individu pebelajar.  
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Dalam hal ini, menurut Sanjaya ada tiga aspek kepribadian  

pebelajar yang tergolong pada kegiatan identifikasi perilaku dan 

karakteristik awal, yaitu 

1. aspek latar belakang pebelajar (pupil formative experiences), 

2. sifat yang dimiliki pebelajar (pupil properties), serta 

3. sikap dan penampilan pebelajar.  

Aspek latar belakang meliputi jenis kelamin pebelajar, tempat 

kelahiran, dan tempat tinggal pebelajar, tingkat sosial ekonomi pebelajar, 

serta dari keluarga yang bagaimana pebelajar berasal. Kemudian, apabila 

dilihat dari sifat yang dimiliki pebelajar meliputi kemampuan dasar, 

pengetahuan, dan sikap. Tidak dapat disangkal bahwa setiap pebelajar 

memiliki kemampuan yang berbeda yang dapat dikelompokkan pada 

pebelajar berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah.  

Pebelajar yang termasuk berkemampuan tinggi biasanya 

ditunjukkan oleh motivasi yang tinggi dalam belajar, perhatian dan 

keseriusan dalam mengikuti pelajaran dan lain sebagainya. Sebaliknya, 

pebelajar yang tergolong pada kemampuan rendah ditandai dengan 

kurangnya motivasi belajar, tidak adanya keseriusan dalam mengikuti 

pelajaran termasuk menyelesaikan tugas dan lain sebagainya.  

Perbedaan-perbedaan semacam itu menuntut perlakuan yang 

berbeda pula, baik dalam penempatan atau pengelompokan pebelajar 

maupun dalam perlakuan guru/dosen dalam menyesuaikan gaya belajar. 

Demikian juga halnya dengan tingkat pengetahuan pebelajar. Pebelajar 

yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang penggunaan bahasa 

standar, misalnya akan memengaruhi proses pembelajaran mereka 

dibandingkan dengan pebelajar yang tidak memiliki tentang hal tersebut.  

Sikap dan penampilan pebelajar dalam proses pembelajaran juga 

merupakan aspek lain yang dapat memengaruhi sistem pembelajaran. 

Adakalanya ditemukan pebelajar yang sangat aktif (hyperkinetic) dan 

adapula pebelajar yang pendiam, serta tidak sedikit juga ditemukan 

pebelajar yang memiliki motivasi yang rendah dalam belajar. Hal tersebut 

akan memengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas. Sebab, 

bagaimanapun perilaku dan karakteristik pebelajar merupakan faktor yang 

sangat penting dan menentukan dalam interaksi pembelajaran sehingga 
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guru/dosen sebagai pendesain mampu memilih bahan pembelajaran yang 

baik untuk diajarkan kepada pebelajar sebagai pembelajar.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal pebelajar bertujuan untuk 

menentukan materi apa yang harus diajarkan dan yang tidak perlu 

diajarkan dalam instruksional yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, 

kegiatan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal pebelajar 

merupakan proses untuk mengetahui perilaku yang dikuasai pebelajar 

sebelum mengikuti instruksional, bukan untuk menentukan perilaku 

prasyarat dalam rangka menyeleksi pebelajar sebelum mengikuti 

instruksional.  

Mengidentifikasi perilaku awal dan karakteristik pebelajar dalam 

pengembangan program pembelajaran sangat perlu dilakukan, yaitu untuk 

mengetahui kualitas perseorangan sehingga dapat dijadikan petunjuk 

dalam mendeskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran. Aspek-aspek 

yang diungkapkan dalam kegiatan ini dapat berupa bakat, motivasi belajar, 

gaya belajar, kemampuan berpikir, minat, atau kemampuan awal.  

Hasil kegiatan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal 

pebelajar merupakan salah satu dasar dalam mengembangkan sistem 

instruksional yang sesuai dengan pebelajar. Dengan melaksanakan 

kegiatan tersebut, masalah heterogen pebelajar dalam kelas dapat diatasi, 

setidak-tidaknya banyak dikurangi. Dick dan Carey mengemukakan bahwa 

manfaat mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal mahasiswa di 

antaranya membantu perancang pembelajaran (guru/dosen) 

mengidentifikasi dengan tepat apa yang sudah diketahui maupun yang 

belum diketahui mahasiswa sebelum mereka memulai kegiatan 

instruksional. 

Menurut penulis sendiri, terdapat enam manfaat dari 

mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal pebelajar sebagai berikut. 

1. Untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat berkenaan 

dengan kemampuan serta karakteristik awal pebelajar sebelum 

mengikuti program pembelajaran tertentu.  

2. Menyeleksi tuntutan, bakat, minat, kemampuan, serta kecenderungan 

pebelajar berkaitan dengan pemilihan program-program pembelajaran 

tertentu yang akan diikuti mereka.  
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3. Menentukan desain program pembelajaran dan atau dosen tertentu 

yang perlu dikembangkan sesuai dengan kemampuan awal pebelajar.  

4. Mengetahui tentang luas dan jenis pengalaman belajar mahasiswa, hal 

ini berpengaruh terhadap daya serap pebelajar terhadap materi baru 

yang akan disampaikan.  

5. Mengetahui latar belakang pebelajar dan keluarga pebelajar yang 

meliputi tingkat pendidikan orang tua, sosial ekonomi, emosional dan 

mental sehingga guru/dosen dapat menyajikan bahan serta metode 

belajar yang lebih variatif, serasi, efektif, dan efisien.  

6. Mengetahui tingkat pertumbuhan, perkembangan, aspirasi, dan 

kebutuhan pebelajar serta mengetahui tingkat penguasaan yang telah 

diperoleh pebelajar sebelum mengikuti proses instruksional. 

Teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi kebutuhan 

instruksional, yaitu kuesioner, interviu, observasi, serta tes. Teknik 

tersebut dapat pula digunakan untuk mengidentifikasi perilaku awal 

pebelajar. Subjek yang memberikan informasi diminta untuk 

mengidentifikasi seberapa jauh tingkat penguasaan pebelajar atau calon 

pebelajar dalam setiap perilaku khusus melalui skala penilaian (rating 

scales).  

Perilaku awal pebelajar dapat diukur melalui tes awal, interviu 

atau cara-cara lain yang cukup sederhana seperti melontarkan pertanyaan-

pertanyaan secara acak dengan distribusi perwakilan pebelajar yang 

representatif. Selanjutnya, Gardner mengemukakan bahwa identifikasi 

perilaku pebelajar dilakukan dengan memberikan pree-testing yakni tes 

awal yang dilakukan sebelum dimulai pembelajaran, yang dimaksudkan 

untuk menguji entry-behavior (kemampuan awal) mahasiswa berkenaan 

dengan tujuan pembelajaran tertentu yang harus dikuasai oleh mahasiswa. 

Identifikasi perilaku dan karakteristik awal pebelajar juga dilakukan 

berkenaan dengan program pembelajaran sebuah mata pelajaran atau 

sebuah lembaga pendidikan tertentu.  

Teknik yang dapat menghasilkan data yang lebih keras adalah tes 

penampilan pebelajar dan observasi terhadap pelaksanaan pekerjaan 

pebelajar serta tes tertulis untuk mengetahui tingkat pengetahuan 

pebelajar. Akan tetapi, tes tersebut tidak tepat dilakukan karena kurang 

etis, kesulitan teknik pelaksanaan, atau tidak mungkin dilakukan karena 

sebab yang lain, serta penggunaan skala penilaian yang cukup memadai. 
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Skala penilaian tersebut diisi oleh orang-orang yang tahu secara dekat 

terhadap kemampuan pebelajar dan diisi oleh pebelajar sebagai self-

report.  

Berdasarkan masukan ini, dapat ditetapkan. Titik berangkat atau 

permulaan perjalanan yang harus diberikan pada pebelajar. Titik tersebut 

adalah perilaku khusus di atas garis batas yang telah dikuasi pebelajar atau 

calon pebelajar. Apa perbeaan kegiatan ini dengan proses 

mengidentifikasi kebutuhan instruksional? Pertama, kebutuhan 

instruksional untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya masalah yang 

dihadapi harus diselesaikan dengan menyelenggarakan kegiatan 

instruksional, sedangkan mengidentifikasi perilaku awal tidak 

berhubungan dengan masalah tersebut. Kedua, kebutuhan intruksional 

untuk mengidentifikasi perilaku umum yang akan dijadikan tujuan 

instruksional umum, sedangkan kegiatan mengidentifikasi perilaku awal 

untuk mengidentifikasi perilaku khusus yang telah dikuasai pebelajar. 

Hasil akhir dari kegiatan mengidentifikasi perilaku awal ini akan 

dijadikan pedoman untuk menetapkan perilaku-perilaku khusus yang 

tidak perlu diajarkan lagi dan perilaku-perilaku khusus yang masih harus 

diajarkan. Dengan demikian, hasil kegiatan tersebut dapat pula digunakan 

untuk menetapkan titik berangkat dalam mengajar.  
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F. Menetapkan Tujuan Pembelajaran 
Tujuan belajar yang telah diidentifikasi berdasarkan langkah-

langkah terdahulu, kemudian disusun secara berurutan dari hal yang 

paling penting. Perlu diketahui bahwa dalam proses belajar gerak 

dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap kognitif (cognitive stage), tahap 

asosiatif (asosiative stage), dan tahap otomatis (autonomous stage). Pada 

tahap kognitif (cognitive stage) pebelajar akan memperoleh sumber 

pengetahuan gerak dari berbagai sumber. Pada tahap asosiatif (asosiatif 

stage) pebelajar akan berusaha untuk mencoba melakukan gerakan yang 

sudah dipahaminya. Kemudian, pada tahap otomatis (autonomous stage) 

gerakan yang dilakukan pebelajar sudah otomatis dan terkoordinasi sesuai 

dengan harapan. Jika dilihat kembali, tahap kognitif (cognitive stage) 

menjadi tahap yang paling awal dan kecerdasan kognitif pebelajar 

menjadi modal utama dalam belajar gerak. Namun, dalam belajar pada 

tahap kognitif tidak semudah yang dibayangkan. Tahap kognitif pada 

pebelajar ternyata cara belajar pebelajar dalam memahami suatu 

pengetahuan yang berkaitan dengan kecerdasan kognitif memiliki 

karakteristik yang beragam pada diri pebelajar. Hal tersebut, guru/dosen 

harus dapat membelajarkan pebelajar dengan metode yang dapat diterima 

oleh semua jenis karakteristik belajar pebelajar. Solusi untuk mengatasi 

hal tersebut yaitu dengan menggunakan pembelajaran berbasis blended 

learning. Hal tersebut karena pembelajaran berbasis blended learning 

merupakan bagian penting dari proses pembelajaran.  

Karakteristik pebelajar untuk meningkatkan kecerdasan kognitif 

berkaitan dengan karakteristik belajar. Perlu sebagai seorang pendidik 

untuk memahami karakter belajar pebelajar. Hal tersebut karena dari 

karakter belajar berpengaruh pada cara belajar pebelajar untuk memahami 

suatu konsep atau pengetahuan dan hal tersebut juga berpengaruh dalam 

perkembangan kecerdasan kognitif pebelajar. Sudah selayaknya pendidik 

memenuhi pebelajar dengan memfasilitasi pembelajaran yang sesuai 

dengan karakter belajar pebelajar. Keberadaan pebelajar dalam 

pembelajaran jika dilihat dari karakter belajar dibagi menjadi tiga 

golongan, yaitu pebelajar visual, pebelajar auditorial, dan pebelajar 

kinestetik.  
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Pebelajar yang tergolong pebelajar visual, segala kemampuannya 

berpengaruh dari apa yang dilihatnya. Selain itu, pebelajar visual juga 

memiliki ciri-ciri tersendiri yang dapat diamati. Berikut beberapa ciri-ciri 

pebelajar visual yang dapat diketahui menurut Stern (2013: 139), yaitu (1) 

rapi dan teratur, (2) berbicara dengan cepat, (3) mementingkan 

penampilan, baik dalam pakaian maupun presentasi, (4) biasanya tidak 

terganggu oleh keributan, (5) lebih suka membaca daripada dibacakan, (6) 

mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon atau saat belajar, (7) 

lebih suka demonstrasi daripada berpidato, (8) sering menjawab 

pertanyaan dengan jawaban singkat, misalnya ya dan tidak, (9) memiliki 

masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis dan sering 

kali minta bantuan orang untuk mengulanginya, serta (10) mengingat apa 

yang dilihat daripada apa yang didengar. Pebelajar yang tergolong 

pebelajar auditorial, segala kemampuannya berpengaruh dari apa yang 

yang didengarnya. Selain itu, pebelajar auditorial juga memiliki ciri-ciri 

tersendiri yang dapat diamati juga. Berikut beberapa ciri-ciri pebelajar 

auditorial yang dapat diketahui menurut Schopenhour (2012: 330), yaitu 

(1) berbicara kepada diri sendiri saat bekerja, (2) mudah terganggu oleh 

keributan, (3) menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku saat 

membaca, (4) merasa kesulitan untuk menulis, namun hebat dalam 

bercerita, (5) lebih suka gurauan lisan daripada komik, (6) berbicara dalam 

irama terpola, (7) belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang 

didiskusikan daripada yang dilihat, (8) suka berbicara, suka berdiskusi, 

dan menjelaskan sesuatu panjang lebar, serta (9) dapat menirukan warna, 

irama, dan nada suara.  

Selanjutnya, pebelajar yang tergolong pebelajar kinestetik, segala 

kemampuannya terpengaruh dari apa yang yang dia lakukan. Selain itu, 

pebelajar kinestetik juga memiliki ciri-ciri tersendiri. Berikut beberapa 

ciri-ciri pebelajar kinestetik yang dapat diketahui menurut Locke (2012: 

208), yaitu (1) berbicara dengan perlahan, (2) menanggapi perhatian fisik, 

(3) menyentuh orang untuk mendapat perhatian mereka, (4) berdiri dekat 

ketika berbicara dengan orang, (5) selalu berorientasi pada fisik dan 

banyak bergerak, (6) menghafal dengan cara berjalan dan melihat, (7) 

menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca, (8) banyak 

menggunakan isyarat tubuh, (9) mempunyai perkembangan awal otot-otot 

yang besar, (10) sulit mengingat peta kecuali jika dirinya pernah berada 



 

22 

 

di tempat tersebut, (11) kemungkinan tulisannya jelek, dan (12) tidak 

dapat duduk diam untuk waktu lama. 

Blended learning adalah suatu metode pembelajaran yang 

memadukan tiga metode pembelajaran. Tiga metode tersebut meliputi 

pembelajaran tatap muka, pembelajaran offline, dan pembelajaran online. 

Kiviniemi (2014: 1) blended learning melibatkan kombinasi online dan 

tatap muka komponen saja, dengan gagasan bahwa unsur-unsur bekerja 

sama sebagai satu kesatuan dan tentu saja terpadu. Metode pembelajaran 

blended learning diharapkan mampu memberikan fasilitas belajar untuk 

pebelajar mengembangkan kecerdasan kognitifnya dengan memahami 

berbagai pengetahuan. Pengetahuan dapat memanfaatkan dari fasilitas 

online yang dapat mengakses sumber sebanyak-banyaknya. Im & Kim 

(2015: 1) menjelaskan fitur utama dari model ini adalah blended learning 

sebagai strategi untuk mengatasi kekurangan dari EMI dan untuk 

memfasilitasi alokasi materi online yang beragam untuk perancah EMI 

instruksi.  

Metode belajar blended learning dapat memberikan berbagai 

sumber rujukan untuk belajar dengan menyesuaikan ketiga karakter 

belajar pebelajar terhadap tiga golongan pebelajar yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. Ketiga metode belajar yang terdapat dalam blended learning 

diharapkan dapat memfasilitasi belajar pebelajar sesuai dengan karakter 

belajar pebelajar yang beragam. Pembelajaran offline dan online dapat 

memfasilitasi bagi pebelajar yang tergolong dalam pebelajar visual dan 

auditorial. Dalam pembelajaran offline dan online tersebut terdapat 

sumber belajar yang berbasis video dan audio. Satu contoh pernyataan 

positif tentang penggunaan pembelajaran berbasis blended learning pada 

suatu penelitian yang disampaikan oleh Liou, Yu, Tsai, & Cheng (2015: 

1450), ketika pebelajar ditanya mengenai persepsi mereka tentang 

blended learning/mengajar, mereka berkomentar bahwa desain tentu saja 

"nyaman dan fleksibel" bagi mereka untuk belajar karena mereka "dapat 

memperbarui informasi dengan mudah dan tepat waktu," "dapat tinggal di 

rumah untuk belajar," "dapat berkomunikasi secara elektronik setiap saat 

dengan guru/dosen tanpa membuat janji dan perjalanan untuk memenuhi 

guru/dosen”.  

Sebenarnya, pembelajaran secara online tidak seburuk hasilnya 

dibandingkan pembelajaran tatap muka pada pendidikan karena hasil 
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belajar online hampir sama hasilnya dengan hasil pembelajaran tatap 

muka. Seperti tujuan penggunaan pembelajaran berbasis blended learning 

yang disampaikan oleh Matukhin, Nizkodubov, Zyubanov, Khasanshin, 

& Obskov (2014: 98), tujuan yang terakhir adalah untuk memberikan 

pebelajar dan staf akademik dengan lingkungan umum di mana mereka 

dalam keadaan berguna bagi kedua belah pihak, waktu, tempat, dan lain-

lain. Kemudian, melaksanakan proses belajar mengajar, melakukan 

tutorial online, menerima serta mengevaluasi penulisan tugas dipenuhi 

oleh pebelajar, menyimpan catatan pekerjaan pebelajar, dan lain-lain. Dari 

uraian yang sudah dijelaskan dapat diketahui manfaat pembelajaran 

berbasis blended learning.  

G. Menetapkan Strategi Pembelajaran 
Guru/dosen yang profesional dituntut untuk dapat menampilkan 

keahliannya di depan pebelajar. Salah satu keahlian tersebut yaitu 

kemampuan menyampaikan pelajaran kepada pebelajar. Untuk dapat 

menyampaikan pelajaran dengan efektif dan efisien, guru/dosen perlu 

mengenal berbagai jenis strategi pembelajaran sehingga dapat memilih 

strategi manakah yang paling tepat untuk mengajarkan suatu bidang studi 

tertentu. Secara berturut-turut, Anda akan mempelajari konsep strategi 

pembelajaran meliputi pengertian pendekatan, strategi, metode, teknik 

pembelajaran, dan teori yang melandasi, serta berbagai jenis pendekatan 

dalam strategi pembelajaran.  

Dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran, setiap guru/dosen 

dituntut untuk memahami benar strategi pembelajaran yang akan 

diterapkannya. Sehubungan dengan hal tersebut, seorang guru/dosen perlu 

memikirkan strategi pembelajaran yang akan digunakannya. Pemilihan 

strategi pembelajaran yang tepat berdampak pada tingkat penguasaan atau 

prestasi belajar pada pebelajar. Setelah Anda mempelajari materi dalam 

Modul 1 ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan konsep strategi 

pembelajaran serta jenis-jenisnya. Secara lebih terperinci, Anda 

diharapkan mampu 

1. menjelaskan perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran; 

2. mengidentifikasi teori-teori yang melandasi strategi pembelajaran; 

serta 
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3. mengidentifikasi berbagai jenis strategi pembelajaran berdasarkan 

pendekatan tertentu.  

Proses belajar terjadi karena adanya interaksi antara pebelajar 

dengan lingkungannya. Oleh karena itu, lingkungan perlu diatur 

sedemikian rupa sehingga timbul reaksi pebelajar ke arah perubahan 

perilaku yang diinginkan. Pengaturan lingkungan tersebut meliputi analisis 

kebutuhan pebelajar, karakteristik pebelajar, perumusan tujuan, penentuan 

materi pelajaran, pemilihan strategi yang sesuai, serta media pembelajaran 

yang diperlukan. Jadi, strategi pembelajaran merupakan salah satu unsur 

yang penting dipahami oleh guru/dosen. Strategi pembelajaran disusun 

berdasarkan suatu pendekatan tertentu. Oleh karena itu, sebelum diuraikan 

tentang strategi pembelajaran, terlebih dahulu akan dikemukakan 

pengertian pendekatan. Secara berturut-turut berikut akan dikemukakan 

pengertian mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik dalam 

pembelajaran.  

a. Pendekatan merupakan seperangkat wawasan yang secara sistematis 

digunakan sebagai landasan berpikir dalam menentukan strategi, 

metode, dan teknik (prosedur) dalam mencapai target atau hasil 

tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan juga 

dapat diartikan sebagai suatu perspektif atau cara pandang seseorang 

dalam menyikapi sesuatu.  

b. Strategi, kata strategi berasal dari bahasa Latin strategia, yang 

diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. 

Strategi pembelajaran menurut Frelberg & Driscoll (1992) dapat 

digunakan untuk mencapai berbagai tujuan pemberian materi 

pelajaran pada berbagai tingkatan, untuk pebelajar yang berbeda, serta 

dalam konteks yang berbeda pula. Gerlach & Ely (1980) mengatakan 

bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk 

menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran 

tertentu meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat 

memberikan pengalaman belajar kepada pebelajar. Dick & Carey 

(1996) berpendapat bahwa strategi pembelajaran tidak hanya terbatas 

pada prosedur kegiatan, melainkan juga termasuk di dalamnya materi 

atau paket pembelajaran. Strategi pembelajaran terdiri atas semua 

komponen materi pelajaran dan prosedur yang akan digunakan untuk 

membantu pebelajar mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi 
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pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran 

yang dipilih dan digunakan guru/dosen secara kontekstual sesuai 

dengan karakteristik pebelajar, kondisi sekolah, lingkungan sekitar 

serta tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. Gerlach & Ely 

(1980) juga mengatakan bahwa perlu adanya kaitan antara strategi 

pembelajaran dengan tujuan pembelajaran agar diperoleh langkah-

langkah kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Strategi 

pembelajaran terdiri atas metode dan teknik (prosedur) yang akan 

menjamin bahwa pebelajar akan betul-betul mencapai tujuan 

pembelajaran. Kata metode dan teknik sering digunakan secara 

bergantian. Gerlach & Ely (1980) mengatakan bahwa teknik (yang 

kadang-kadang disebut metode) dapat diamati dalam setiap kegiatan 

pembelajaran.  

c. Teknik adalah jalan atau alat (way or means) yang digunakan oleh 

guru/dosen untuk mengarahkan kegiatan pebelajar ke arah tujuan 

yang akan dicapai. Guru/dosen yang efektif sewaktu-waktu siap 

menggunakan berbagai metode (teknik) dengan efektif dan efisien 

menuju tercapainya tujuan. Menurut Winarno Surakhmad (1986), 

metode adalah cara, yang fungsinya merupakan alat untuk mencapai 

suatu tujuan. Hal ini berlaku baik bagi guru/dosen (metode mengajar) 

maupun bagi pebelajar (metode belajar). Semakin baik metode yang 

dipakai, semakin efektif pula pencapaian tujuan. Namun, metode 

kadang-kadang dibedakan dengan teknik. Metode bersifat prosedural, 

sedangkan teknik lebih bersifat implementatif. Maksudnya, 

pelaksanaan apa yang sesungguhnya terjadi (dilakukan guru/dosen) 

untuk mencapai tujuan. Contohnya, guru/dosen A dan guru/dosen B 

sama-sama menggunakan metode ceramah, keduanya mengetahui 

bagaimana prosedur pelaksanaan metode ceramah yang efektif, tetapi 

hasil guru/dosen A berbeda dengan guru/dosen B karena teknik 

pelaksanaannya yang berbeda. Jadi, tiap guru/dosen memiliki teknik 

yang berbeda dalam melaksanakan metode yang sama. Maka dari itu, 

marilah kita tinjau kembali pengertian strategi yang telah diuraikan 

sebelumnya. Strategi terdiri atas metode dan teknik atau prosedur 

yang menjamin pebelajar mencapai tujuan. Dari uraian tersebut jelas 

bahwa strategi pembelajaran lebih luas daripada metode dan teknik 

pembelajaran. Metode dan teknik pembelajaran merupakan bagian 
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dari strategi. Berikut strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

a. Pebelajar diminta mengemukakan empat bentuk diskusi yang 

pernah dilihatnya, secara berkelompok.  

b. Pebelajar diminta membaca dua buah buku tentang bentuk-bentuk 

diskusi dari beberapa buku.  

c. Pebelajar diminta mempraktikkan cara-cara yang sesuai dengan 

bentuk yang dipelajari.  
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BAB 2  

METODOLOGI PENELITIAN  
 

Tujuan Pembelajaran: 

1) Untuk mengetahui dan memahami Penelitian sebagai Metodologi 

Ilmu  

2) Untuk mengetahui dan memahami Paradigma Keilmuan  

3) Untuk mengetahui dan memahami Paradigma Penelitian  

 

 Pendahuluan  
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sangat penting 

bagi pengembangan ilmu dan bagi pemecahan suatu masalah. Beberapa 

Ilmuwan memulai kegiatan ilmiahnya dengan melakukan penelitian. 

Penelitian menjadi alat bagi ilmuwan untuk mengungkap tabir yang ada di 

balik fenomena yang terjadi sehingga terungkap beberapa kebenaran yang 

sesungguhnya dan dapat dihasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat. Di 

samping itu, penelitian sangat berguna bagi pemecahan suatu masalah 

dengan mengambil pelajaran dari temuan penelitian. Dengan demikian, 

penelitian pada hakikatnya adalah upaya untuk mencari jawaban yang 

benar dan logis atas suatu masalah yang didasarkan atas data empirik yang 

terpercaya.  

Melalui penelitian yang saksama dan sistematis, para ilmuwan 

dapat menemukan berbagai gejala atau praktik yang dapat dijadikan solusi 

terbaik bagi upaya pemecahan suatu masalah. Aktivitas penelitian 

merupakan suatu tahapan yang terus diikuti yang setiap langkahnya 

merupakan pengalaman yang menambah wawasan baru. Semakin banyak 

pengalaman orang, semakin bertambah pengetahuannya, semakin banyak 

alternatif untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, penelitian 

merupakan pengalaman yang berharga dan menjadi guru yang terbaik 

dalam memberikan banyak pelajaran bagi orang yang mau 

memanfaatkannya.  

Temuan-temuan penelitian mengungkap berbagai gejala atau 

praktik yang apabila dikembangkan lebih lanjut dengan analisis yang tepat, 

terdapat praktik dan gejala yang satu sama lain saling berhubungan dan 
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membentuk suatu ikatan yang kokoh untuk memecahkan suatu masalah 

dan bahkan dapat membangun suatu praktik terbaik. Dalam hal ini, para 

ilmuwan menemukan konsep dan teori baru. Walaupun tidak semua ilmu 

pengetahuan dihasilkan dari penelitian, namun tidak dipungkiri secara 

empirik bahwa hasil penelitian telah menghasilkan ilmu pengetahuan baru 

dan dijadikan salah satu metodologi ilmu. Dengan demikian, penelitian 

pada hakikatnya adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh 

pengetahuan yang benar mengenai suatu masalah.  

A.  Penelitian sebagai Metodologi Ilmu  
Penelitian merupakan suatu usaha menemukan pengetahuan 

ilmiah. Pengetahuan (knowledge) adalah segala sesuatu yang kita ketahui 

jumlahnya sangat banyak dan beragam, sedangkan pengetahuan ilmiah 

(science) adalah pengetahuan yang mengikuti aturan-aturan ilmiah. 

Walaupun tidak semua ilmu pengetahuan diperoleh dari hasil penelitian, 

namun posisi penelitian menempati peran yang sangat strategis dalam 

menghasilkan ilmu pengetahuan yang terpercaya. Ilmu pengetahuan 

diperoleh seseorang dengan cara yang berbeda, ada yang melalui 

pengalaman langsung, bertanya kepada orang lain yang lebih paham, 

membaca buku, atau bahkan tidak sengaja diperoleh dari pergaulan atau 

komunikasi yang terjalin. Kneller (1978:18-23) membagi lima tipe sumber 

pengetahuan sebagai berikut. 

1. Revealed Knowledge, pengetahuan yang bersumber dari Tuhan melalui 

wahyu yang diturunkan kepada Rosul pilihan dan dituangkan dalam 

kitab-kitab suci yang kebenarannya tidak diragukan lagi dan bersifat 

mutlak.  

2. Intuitive Knowledge, pengetahuan yang diperoleh individu secara 

pribadi yang melibatkan intuisi dalam penghayatannya terhadap 

sesuatu secara mendalam. Intuisi atau insight dapat muncul secara tiba-

tiba tanpa disadari dalam hal cipta, rasa, dan karsa seseorang yang 

bersifat unik.  

3. Rational Knowledge, pengetahuan yang diperoleh semata-mata atas 

hasil rekayasa akal bukan atas hasil observasi terhadap peristiwa-

peristiwa faktual. Kemudian, yang dikedepankan adalah kekuatan 

logika sehingga suatu pernyataan menjadi benar karena silogismenya 

rasional atau dapat diterima secara nalar.  
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4. Empirikal Knowledge, pengetahuan yang diperoleh dari hasil observasi 

dengan menggunakan kekuatan penglihatan, pendengaran, penciuman, 

perasaan, dan peradaban terhadap realitas yang ada sehingga 

pengetahuan ini teruji kebenarannya secara empirik dengan bukti yang 

dapat diamati oleh pancaindra.  

5. Authoritative Knowledge, pengetahuan yang dikokohkan oleh reputasi 

pencetusnya/ahlinya atau diterima berdasarkan  otoritas seseorang. 

Berdasarkan jenis pengetahuan ini, jelaslah bahwa seseorang dapat 

memiliki pengetahuan karena ia terlibat secara mendalam dengan bidang 

yang digelutinya secara pikir dan empirikme. Kegiatan mendalam yang 

melibatkan aktivitas berpikir dan empirik dapat diwadahi dalam kegiatan 

penelitian.  

Sesungguhnya, untuk mendapatkan pengetahuan tidak selalu harus 

melalui penelitian. Adakalanya orang dalam menghadapi masalah 

mencoba memanfaatkan pengalaman pribadinya yang telah lalu atau 

mencari pengalaman baru yang dianggap akan dapat membantu 

memecahkan masalah. Cara ini sering digunakan orang dan memang 

praktis. Namun, penggunaan pengalaman pribadi tanpa penalaran yang 

kritis dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru dan mungkin dapat 

menyesatkan.  

Cara lain yang sering digunakan orang untuk mendapatkan 

pengetahuan adalah dengan bertanya kepada orang tertentu yang memiliki 

pengalaman atau pengetahuan serta berwenang mengenai suatu masalah. 

Biasanya orang tidak mempertanyakan benar-salahnya informasi yang 

diperoleh dari otorita tersebut, melainkan hanya percaya dan mengikutinya 

saja. Hal tersebut tentu tidak menjamin diperolehnya pengetahuan yang 

benar. Pengetahuan seperti ini masuk dalam kategori pengetahuan 

authoritatif. Untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, orang 

menggunakan nalarnya dengan dibangun suatu kerangka pikir deduktif 

yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum dan menuju ke hal-hal yang 

khusus. Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar harus dimulai dari 

premis-premis yang benar pula. Oleh karena itu, perlu ada cara untuk 

menguji benar tidaknya premis-premis tersebut. Cara untuk mengujinya 

dengan menggunakan penalaran induktif yang mengkaji fakta-fakta secara 

cermat untuk mendapatkan kesimpulan. 
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Penelitian merupakan aktivitas yang menggunakan kekuatan pikir 

dan aktivitas observasi dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu untuk 

menghasilkan ilmu pengetahuan guna memecahkan suatu persoalan. 

Aktivitas pikir dalam penelitian bukan semata-mata memindahkan teori-

teori yang sudah mapan hasil pikir authoritatif dan intuitif ke dalam suatu 

rancangan penelitian untuk dibuktikan kebenaranya, tetapi merupakan 

aktivitas pikir ilmiah. Artinya, peneliti paham bagaimana melakukan 

penelitian untuk menguji teori-teori atau menemukan yang masih rahasia 

dengan menggunakan kerangka berpikir yang rasional yang dapat 

menganalisis data/fakta secara ilmiah sehingga menjadi teori yang teruji 

kebenarannya serta berarti bagi pemecahan masalah dan pengembangan 

ilmu. Untuk dapat memperoleh pengetahuan yang benar, penelitian 

dilaksanakan dengan menggunakan metode ilmiah oleh peneliti yang 

memiliki integritas ilmiah. Artinya, penelitian dilaksanakan berdasarkan 

teori-teori, prinsip-prinsip serta asumsi-asumsi dasar ilmu pengetahuan, 

dengan menggunakan penalaran deduktif-deduktif serta prosedur dan 

teknik sistematik. Peneliti selain memiliki penguasaan bidang ilmu yang 

diteliti dan metodologi penelitian, juga memiliki integritas ilmiah, artinya 

dia bersikap objektif, terbuka, jujur, dan berpegang teguh pada kebenaran 

ilmiah. 

B.  Paradigma Keilmuan  
Nicholas Henry (1995:21-49) menyatakan bahwa standar suatu 

disiplin ilmu mencakup focus dan locus. Focus mempersoalkan "what of 

the field” atau metode dasar yang digunakan atau cara-cara ilmiah apa yang 

dapat digunakan untuk memecahkan suatu persoalan, sedangkan locus 

mencakup "where of the field" atau medan atau tempat di mana metode 

tersebut digunakan atau diterapkan.  

Suatu ilmu merupakan kumpulan dari pengetahuan yang tertata 

dan kebenarannya sudah teruji dan diakui oleh para ahli dan masyarakat 

serta dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah.  

Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian dapat berupa fakta, 

konsep, generalisasi, dan teori. Pengetahuan tersebut memungkinkan 

manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang 

dihadapinya. Selain itu, pengetahuan hasil penelitian ini dapat 

menggugurkan pemikiran lama yang sudah establish sekalipun menjadi 
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suatu yang usang dengan munculnya paradigma baru. Secara pragmatis, 

dirasakannya suatu masalah bagi seorang peneliti dapat menjadi bahan 

penelitian untuk menemukan solusinya. Namun demikian dalam praktik 

selanjutnya, melakukan penelitian memerlukan kaidah tersendiri dengan 

berpatokan pada paradigma tertentu. Dengan demikian, penelitian 

memerlukan paradigma yang jelas seperti yang dikatakan Huntington 

(1996) bahwa paradigma dalam penelitian menjadi “peta” yaitu 

simplifykasi yang perlu sehingga kita tahu dim ana kita sedang berada dan 

ke mana kita harus melangkah.  

Dalam sebuah desain penelitian paradigma merupakan “Statement 

of a theoretical perspective that will guide the inguiry”, paradigma menjadi 

rujukan yang memandu suatu penelitian, paradigma dapat berupa 

conceptual framework atau kerangka konseptual yang menjadi titik tolak 

penelitian. Paradigma penelitian dapat berupa a representation, a model of 

a theory, an idea, or a principle atau suatu gambaran, model teori, gagasan, 

atau prinsip.  

Paradigma menurut Mustopadidjaja (2000) adalah teori dasar atau 

cara pandang yang fundamental, dilandasi nilai-nilai tertentu, dan 

berisikan teori pokok, konsepsi, asumsi, metodologi atau cara pendekatan 

yang dapat digunakan para teoretisi dan praktisi dalam menanggapi sesuatu 

permasalahan, baik dalam kaitan pengembangan ilmu maupun dalam 

upaya pemecahan permasalahan bagi kemajuan hidup dan kehidupan 

kemanusiaan. Sebagaimana Kuhn (1970) berpendapat bahwa paradigma 

merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, 

atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat 

ilmiah pada suatu masa tertentu (Kuhn, 1970).  

Secara klasik, paradigma sama dengan model, kerangka kerja, 

yang hingga kini masih banyak dianut. Kuhn (1970) mendefinisikan 

paradigma sebagal way of looking at things & models of thinking. Oleh 

karena itu, paradigma dapat dijadikan arah mempelajari teori sekaligus 

dapat menggambarkan teknik penelitian yang dapat ditempuh untuk 

menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat dalam suatu paradigma 

keilmuan.  

Suatu paradigma dalam penelitian adalah penggunaan paradigma 

penelitian kuantitatif dan kualitatif yang memiliki cara pandang yang 

berbeda yang menggambarkan suatu pola, model, peta, jalan atau langkah 
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yang ditempuh. Berabad-abad lamanya para ilmuwan 

mengimplementasikan penelitian kuantitatif yang sangat terpercaya dan 

bahkan kini didukung secara intensif oleh kemajuan teknologi komputer, 

serta menjadikan penelitian ini begitu terpercaya keilmiahannya. Peta atau 

jalan yang ditempuh adalah dengan menyusun alat ukur untuk menilai 

suatu fenomena, sedangkan paradigma yang lainnya yang disebut 

pardigma penelitian kualitatif menempuh jalan yang berbeda. Jalan yang 

ditempuh adalah dengan ikut menyusuri langkah demi langkah sehingga 

peneliti tahu liku-liku perjalanannya. Dua paradigma ini sama-sama 

penting dan sama-sama memiliki kekuatan untuk menjelaskan fenomena 

dan mengambil manfaat dari perjalannya dengan cara yang berbeda.  

Dalam tatanan organisasi pemerintahan, telah terjadi pergeseran 

paradigma dari sentralistik ke arah desentralistik atau dari pemerintahan 

yang memusat menjadi pemerintahan yang memencar. Cara pandang 

seperti itu menjadi suatu paradigma baru pemerintahan era desentralisasi. 

Substansi mengenai fenomena ini menjadi bahan para peneliti menguji, 

menciptakan dan mengembangkan teori-teori baru bagi keberlangsungan 

dan keberlanjutan paradigma ini. Namun demikian, apabila cara pandang 

tersebut mendapat tantangan dari luar atau mengalami krisis (anomalies), 

kepercayaan terhadap cara pandang tersebut menjadi luntur dan cara 

pandang yang demikian menjadi kurang berwibawa. Orang kemudian 

mencari cara pandang yang lebih sesuai atau dengan kata lain muncul suatu 

paradigma baru (Yeremias T Keban, 2004: 29). 

Alur pemikiran yang mengikuti paradigma tertentu adalah bahwa 

apradigma sebagai dasar terbentuknya teori karena lewat paradigma baru 

dikembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan dicari jawabannya 

secara kuantitatif maupun kualitatif. Banyak pertanyaan penelitian yang 

tak puas hanya diungkap dengan data kuantitatif karena memerlukan 

eksplorasi yang terus-menerus seperti dalam mengungkap budaya ataupun 

sendi-sendi sosial lainnya. Melalui eksplorasi data kualitatif ditemukan 

konsep-konsep yang saling berkaitan dan membentuk teori baru. Dari teori 

ini dikembangkan suatu model dan untuk kepentingan implementasi 

ditetapkanlah suatu strategi yang beranjak dari suatu model tersebut. Dari 

strategi yang jitu dikembangkan suatu kebijakan dan kebijakan menjadi 

rujukan bagi perumusan program dan kegiatan.  
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Langkah tersebut biasanya dikembangkan dalam penelitian 

analisis dan pengembangan kebijakan. Walaupun sudah ada beberapa 

instrumen kuantitatif untuk mengukur efektivitas kebijakan, namun untuk 

menganalisis dan mengembangkan suatu kebijakan yang bersifat expost 

maupun ante secara mendalam dan untuk menemukan model yang sesuai 

serta kebijakan yang tepat diperlukan eksplorasi data kualitatif. Hal ini 

menjadi suatu paradigma baru penelitian kebijakan. Dengan demikian, 

paradigma merupakan suatu cara berpikir masyarakat ilmiah untuk 

memahami realitas objek yang diteliti. Paradigma digunakan untuk 

menunjukkan konsepsi dasar seseorang mengenai satu aspek realitas 

tertentu.  

PENGEMBANGAN PARADIGMA 

 
Gambar 2.1 Pengembangan Paradigma 

 

Pada gambar di atas terlukiskan bahwa suatu paradigma lahir 

karena adanya penelitian yang dimulai dari suatu premis, konsep, dan teori 

yang dilakukan melalui dua cara yaitu melalui pengujian hipotesis dan 

melalui pertanyaan inguiri yang dicari, serta diuji dan dikembangkan 

dalam suatu realitas empirik sebagai fokus studi. Telaah terhadap fokus 

studi ini menghasilkan suatu pengetahuan baru berupa konsep-konsep 

yang apabila terus ditata dan dikembangkan dapat menjadi suatu teori baru 

yang akan menjadi cikal bakal paradigma baru. Dengan demikian, aktivitas 

penelitian berangkat dari paradigma dan dapat menghasilkan paradigma 

baru.  

C.  Paradigma Penelitian  
Ilmuwan mencari dan menguji ilmu pengetahuan dengan 

melakukan penelitian. Melakukan penelitian adalah menelusuri lapangan 
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atau menelaah suatu gejala untuk menemukan kebenaran. Cara atau  

langkah kerja yang dilakukan untuk melakukan penelitian dipengaruhi 

oleh pandangan terhadap objek atau fenomena/gejala sebagai suatu realitas 

sosial. Cara pandang untuk melihat/memahami kenyataan dipengaruhi 

oleh pemahaman akan filsafat tentang alam semesta ini. Dua pandangan 

filsafat yang mendominasi pemahaman terhadap realitas adalah filsafat 

positivistik dan postpositivistik.  

Paradigma filsafat positivistik berbicara tentang yang ada yang 

terlihat, terasa, dan teraba. Gejala adalah suatu realitas tunggal, statis, dan 

konkrit. Ooleh karena itu, dapat diukur secara pasti. Kemudian, untuk 

paradigma filsafat postpositivistik berbicara bukan hanya yang terlihat, 

terasa, dan teraba saja. Akan tetapi, mencoba memahami makna di balik 

yang ada. Realitas sosial menurut paradigma ini adalah suatu gejala yang 

utuh yang terikat dengan konteks, bersifat kompleks, dinamis, dan penuh 

makna. Dalam hal tersebut, untuk mengetahui keberadaannya tidak dalam 

bentuk ukuran, tetapi dalam bentuk eksplorasi untuk dapat 

mendeskripsikannya secara utuh.  

Paradigma positivistik melahirkan pendekatan penelitian kualitatif 

yang cenderung pada penggunaan angka-angka. Pada paradigma 

postpositivistik atau naturalistik melahirkan pendekatan penelitian 

kualitatif yang cenderung pada penggunaan kata-kata untuk menarasikan 

suatu fenomena/gejala.  

Pandangan dasar untuk menjelaskan paradigma penelitian yang 

menggunakan filsafat positivistik dengan naturalistik adalah ada pada lima 

pandangan dasar (aksioma), yaitu (1) kenyataan tentang realitas, (2) 

hubungan peneliti dengan yang diteliti, (3) kemungkinan generalisasi, (4) 

kemungkinan hubungan sebab-akibat, dan (5) peran nilai.  

1. Kenyataan tentang Realitas  

Aliran positivistik memandang realitas sebagai suatu yang bersifat 

nyata (konkret) dapat diamati dengan pancaindra. Kita dapat melihat 

kebenaran suatu konsep karena terjelaskan dalam suatu fenomena seperti 

konsep manajemen yang dapat diamati dari adanya rencana kerja yang 

dibuat, struktur organisasi yang tersusun secara sistematis, jadwal kerja 

yang efektif, adanya pengawasan, dan dilakukannya feedback dari hasil 

evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaannya. Elaborasi terhadap konsep 

manajemen ini dapat ditelaah oleh peneliti karena menjadi suatu kenyataan 
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yang terdeteksi dan teramati. Oleh karena itu, peneliti kuantitatif harus 

betul-betul menguasai konsep dan penjabarannya sehingga dapat diperoleh 

suatu ukuran yang tepat.  

Realitas juga dapat dipecah-pecah menjadi bagian yang dapat 

diukur dan diverifikasi berdasarkan jenis, bentuk, warna, waktu, perilaku, 

peranan, tugas, fungsi, dan lainnya. Pecahan-pecahan tersebut dapat 

dipelajari secara independen dan dapat dieliminasi dari objek yang lain. 

Misalnya, seseorang yang akan meneliti gajah dengan mempelajari 

bagiannya saja seperti gadingnya atau belalainya saja. Meneliti tentang 

gadingnya terpisah dari organ yang lain dan terfokus pada bagian-bagian 

yang terdapat dalam gading. Meneliti tentang sekolah dan hanya tertarik 

dengan kepemimpinan kepala sekolah saja dapat dilakukan dan menjadi 

suatu yang berguna bagi perkembangan kepemimpinan sekolah.  

Realitas juga menurut aliran positivistik dapat kontrol yaitu 

dikendalikan oleh objek lain atau variabel lain seperti untuk 

mengendalikan besarnya pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja 

guru dapat dikontrol dengan variabel nominal, seperti jenis kelamin, 

golongan/pangkat kepegawaian, pengalaman berorganisasi, additional-

income, dan sebagainya. Oleh karena itu, peneliti harus menetapkan alat 

yang tepat untuk mengukur tiap variabel secara spesifik dan mampu 

menetapkan ukuran secara tepat untuk tiap variabel.  

Berbeda dengan aliran positivistik yang dirujuk oleh penelitian 

kuantitatif, aliran postpositivistik yang dirujuk oleh penelitian kualitatif 

memandang realitas sebagai suatu keutuhan yang apabila dipahami secara 

bagian perbagian akan ada hubungannya dengan bagian lain dan 

membentuk suatu keutuhan yang tak dapat dipisahkan (holistic). Suatu 

objek senantiasa berpasangan dengan konteksnya, yaitu perilaku, kejadian, 

tempat, dan waktu. Memahami suatu objek tidak boleh lepas dari 

konteksnya, misalnya memahami BHP pasti dalam konteks pendidikan 

bukan pada konteks perbankan atau industri. Menelaah visionary 

leadership dalam konteks manajemen perubahan dan di era tahun 2000-an. 

Realitas tidak tunggal, tetapi ganda yaitu menyediakan keluasan 

interpretasi bagi orang yang ingin menanggapinya. Dengan demikian, 

realitas dapat berbeda-beda keberadaannya sesuai dengan apa yang 

dikontruksi oleh pikiran atau pandangan orang. Realitas UAN bagi 

seseorang adalah ukuran siswa lulus atau tidak dari sekolah, sedangkan 
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menurut yang lainnya, UAN bukanlah indikator utama kelulusan. 

Mendapatkan kesepahaman tentang suatu objek secara besar-besaran atau 

konsensus adalah sesuatu yang tidak mudah, namun demikian kita dapat 

memakai kesepakatan kelompok untuk memakai dan menerima suatu 

konsep yang sama. Oleh karena itu, suatu realitas dalam penelitian 

kualitatif disebut sebagai constructed reality (Muhadjir N., 1994:115).  

2. Hubungan Peneliti dengan yang Diteliti  

Aliran positivistik menjabarkan bahwa hubungan antara peneliti 

dengan yang diteliti bersifat independen dan peneliti harus menilai 

subjektif mungkin sehingga untuk melakukan kajian terhadap suatu 

fenomena harus dipilah secara nyata antara subjek penelitian dengan objek 

penelitian. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penelitian digunakan 

instrumen untuk mengungkap data yang ada tanpa keterlibatan langsung 

antara pencari data/fakta dengan sumber data. Instrumen yang digunakan 

berupa kuesioner yang dapat menggunakan jasa orang lain untuk 

menjaring datanya.  

Aliran postpositivistik memandang dunia sebagai suatu keutuhan 

dan di balik kenyataan terkandung adanya unsur emosi, perasaan dan 

perilaku tersembunyi yang dapat dimengerti, dipahami dan dirasakan 

apabila peneliti berbaur dalam suasana yang sebenarnya. Postpositivistik 

menuntut bersatunya subjek peneliti dengan objek yang diteliti serta subjek 

pendukungnya. Penelitian kualitatif mengetengahkan peneliti sebagai 

human instrument yang mampu mengungkap data sesungguhnya dan 

menangkap makna yang terdapat di balik fenomena. Usaha mengungkap 

data dan memahami makna di balik kenyataan yang ada dilakukan dengan 

masuk pada sumber langsung dari data melalui observasi partisipasi, 

intervieu langsung dan mendalam atau studi terhadap dokumen primer dan 

skunder. Dalam hal ini, peneliti tidak terpisahkan dengan yang diteliti 

sebagai sumber data dan peneliti berinteraksi secara intensif dengan 

sumber data.  

3. Kemungkinan Generalisasi  

Positivistik bekerja dengan pola pikir deduktif, yaitu berangkat 

dari generalisasi untuk ditemukan data empiriknya yang mendukung dan 

membuktikan teori. Data diambil dalam populasi yang luas untuk dapat 

diperlakukan secara universal. Suatu penelitian menjadi terpercaya karena 
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generalisasi yang diambil dalam populasi yang luas dan dapat diuji ulang 

dengan hasil yang relatif sama.  

Postpositivistik bekerja dengan pola pikir induktif, yaitu berangkat 

dari harapan dapat menemukan teori untuk menjelaskan data/fakta yang 

ditemuinya. Data/fakta merupakan bahan untuk dikaji dan dianalisis 

sehingga ditemukan makna yang berada di dalamnya dengan 

menggunakan analisis pola pikir reflektif. Data yang dimaknai dengan pola 

pikir reflektif dan menghasilkan suatu evidensi yang bermakna bagi 

modifikasi teori atau bahkan mengembangkan teori yang disebut sebagai 

grounded theory.  

Generalisasi penelitian kualitatif dari aliran postpositivistik tidak 

berasal dari populasi yang besar dan diambil secara acak. Akan tetapi, data 

diungkap dari key person dengan sample purposive dengan tujuan agar 

hasil penelitiannya memiliki nilai komparabilitas dan transferabilitas 

sehingga dapat direkonstruksi untuk kepentingan praktik terbaik di tempat 

lain yang memiliki konteks atau karakteristik yang relatif sama. Nilai 

transferability yaitu dapat ditransfer atau diaplikasikan di tempat lain.  

4. Kemungkinan Hubungan Sebab-Akibat  

Positivistik mengajarkan kuantitatif meneliti dengan dasar 

susunan teori yang kokoh dari awal atau menggunakan teori yang disusun 

dari penelitian lain. Pemahaman akan suatu teori dikaji bagian-bagiannya 

untuk dipecah dan diambil sebagai bahan kajian dengan menghubung-

hubungkan satu dengan lain variabel. Misalnya, diketahui bahwa yang 

memengaruhi sekolah efektif adalah kepemimpinan yang visioner, budaya 

kerja yang produktif, sarana prasarana yang lengkap, kinerja guru yang 

profesional, dan siswa yang responsif dan kreatif. Maka diketahui bahwa 

yang menyebabkan terjadinya sekolah efektif adalah variabel-variabel 

tersebut artinya kepemimpinan menjadi sebab dari sekolah efektif atau 

sebaliknya, sekolah efektif merupakan akibat dari adanya kepemimpinan 

yang visioner. Variabel akibat disebut juga variabel dependen atau yang 

dipengaruhi, sedangkan variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab 

disebut variabel independen. Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan 

fokus studi yang merupakan suatu kesatuan holistik yang dibantu dengan 

mengembangkan kategorisasi untuk mempermudah penelusuran 

data/faktanya.  

5. Peran Nilai  
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Positivistik menuntut penelitian kuantitatif mengejar objektivitas 

yang tinggi dalam melakukan penelitian. Peneliti memiliki kebebasan 

untuk mengeksplorasi fakta sesungguhnya berdasarkan batas-batas teori 

bukan berdasarkan batas-batas nilai yang ada. Sebaliknya, pada 

pemahaman pospositivistik yang dianut peneliti naturalist dalam pencarian 

fakta meminta penyesuaian-penyesuaian dalam teknis pencariannya yang 

mengadaptasi dengan tata nilai yang ada. 

 

RANGKUMAN 
Penelitian menjadi alat bagi ilmuwan untuk mengungkap tabir 

yang ada di balik fenomena yang terjadi sehingga terungkap beberapa 

kebenaran yang sesungguhnya dan dapat dihasilkan pengetahuan baru 

yang bermanfaat. Penelitian merupakah suatu usaha menemukan 

pengetahuan ilmiah. Pengetahuan (knowledge) adalah segala sesuatu yang 

kita ketahui yang jumlahnya sangat banyak dan beragam, sedangkan 

pengetahuan ilmiah (science) adalah pengetahuan yang mengikuti aturan-

aturan ilmiah.  Penelitian merupakan aktivitas yang menggunakan 

kekuatan pikir dan aktivitas observasi dengan menggunakan kaidah-kaidah 

tertentu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan guna memecahkan suatu 

persoalan. Suatu paradigma dalam penelitian adalah penggunaan 

paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif yang memiliki cara pandang 

yang berbeda yang menggambarkan suatu pola, model, peta, jalan atau 

langkah yang ditempuh. Cara atau langkah kerja yang dilakukan untuk 

melakukan penelitian dipengaruhi oleh pandangan terhadap objek atau 

fenomena/gejala sebagai suatu realitas sosial. Pandangan dasar untuk 

menjelaskan paradigma penelitian yang menggunakan filsafat positivistik 

dengan naturalistik adalah ada pada lima pandangan dasar (aksioma), yaitu 

kenyataan tentang realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, 

kemungkinan generalisasi, kemungkinan hubungan sebab-akibat, dan  

peran nilai. 
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LATIHAN SOAL 

Pilihlah jawaban di bawah ini dengan tepat dan benar!  

1. Suatu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi 

pengembangan ilmu dan bagi pemecahan suatu masalah 

adalah …. 

a. Penelitian 

b. Metodologi 

c. Survei 

d. Wawancara 

2. Segala sesuatu yang kita ketahui yang jumlahnya sangat 

banyak dan beragam adalah …. 

a. Pengetahuan knowledge 

b. Pengetahuan ilmiah 

c. Pengetahuan prosedural 

d. Pengetahuan terbuka dan tertutup 

3. Segala sesuatu yang kita ketahui yang jumlahnya sangat 

banyak dan beragam adalah …. 

a. Pengetahuan knowledge 

b. Pengetahuan ilmiah 

c. Pengetahuan procedural 

d. Pengetahuan terbuka dan tertutup 

4. Perhatikan tipe sumber pengetahuan berikut. 

1) Revealed Knowledge 

2) Intuitive Knowledge 

3) Rational Knowledge 

4) Empirikal Knowledge 

5) Authoritative Knowledge 

Dari lima tipe di atas merupakan sumber pengetahuan 

menurut …. 

a. Kneller 

b. Jhonson 

c. Adam Smith 

d. Dowes Dekker 



 

40 

 

5. Berikut yang termasuk pada lima pandangan dasar 

paradigma penelitian menggunakan filsafat positivistik 

dengan naturalistik adalah …. 

a. Studi lapangan, hubungan peneliti dengan yang diteliti,  

kemungkinan generalisasi, kemungkinan hubungan sebab- 

akibat, dan Peran nilai 

b. Dokumentasi, hubungan peneliti dengan yang diteliti,  

kemungkinan generalisasi, kemungkinan hubungan sebab-

akibat, dan peran nilai 

c. Wawancara, hubungan peneliti dengan yang diteliti,  

kemungkinan generalisasi, kemungkinan hubungan sebab-

akibat, dan peran nilai 

d. Kenyataan tentang realitas, hubungan peneliti dengan yang 

diteliti,  kemungkinan generalisasi, kemungkinan hubungan 

sebab-akibat, dan peran nilai 

Jawablah pertanyaan esai di bawah ini dengan tepat! 

1. Apakah yang dimaksud dengan penelitian menurut ilmiah? 

2. Bagaimanakah penelitian sebagai metodologi ilmu? 

3. Apakah yang dimaksud dengan suatu paradigma dalam penelitian? 

4. Bagaimanakah pandangan dasar untuk menjelaskan paradigma 

penelitian? 

5. Bagiamanakah perbedaan paradigma filsafat positivistik dan 

paradigma filsafat postpositivistik? 
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BAB 3  

QUALITATIVE RESEARCH 
 

Tujuan Pembelajaran:  

1) Untuk mengetahui dan memahami konsep research  

2) Untuk mengetahui dan memahami pengertian penelitian kualitatif  

3) Untuk mengetahui dan memahami karakteristik penelitian 

kualitatif  

4) Untuk mengetahui dan memahami lima jenis penelitian kualitatif 

  

A.  Konsep Research  
Research berasal dari kata re dan to search yang berarti mencari 

kembali, atau dalam kata Latin reserare yang berarti mengungkapkan atau 

membuka. Research merupakan sebuah investigasi sistematis yang 

dirancang untuk menghasilkan suatu pengetahuan/alat/metode.  

Suatu penelitian dilakukan sebagai suatu usaha untuk menemukan, 

mengembangkan, menguji kebenaran dan mencari kembali suatu 

pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Kegiatan 

mencari kembali menggambarkan suatu proses sirkuler yang memiliki 

mekanisme bersinambung (helix). Artinya, jika sebuah penelitian telah 

dilakukan dan hasil ditemukan akan berlanjut kepada penelitian lain untuk 

mengkaji hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian sebelumnya. 

Menggunakan metode ilmiah berarti penelitian dilakukan secara sistematis 

guna mencari jawaban atas suatu permasalahan melalui pengumpulan data 

empirik dan diolah berdasarkan teknik tertentu guna memperoleh 

kesimpulan yang benar.  

Penelitian terkait dengan tugas pengembangan ilmu, pencarian dan 

penemuan teori yang berangkat dari praktik terbaik, atau aplikasi teori pada 

pengalaman empirik/praktik yang sebenarnya. Kesimpulan ini harus 

berangkat dari suatu tata penelitian yang memiliki karakteristik antara lain 

objektif, akurat/tepat, dapat dibuktikan, menjelasterangkan, kenyataan 

empirik, logis, dan sesuai dengan kondisi nyata (James H.Mc Millan, 

2001:11).  
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Penelitian yang dilakukan secara ilmiah merupakan suatu cara 

kerja atau metode kerja yang sistematis (dilakukan secara terencana dan 

cermat) untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menemukan suatu 

fakta dan kesimpulan yang dapat memahami, menjelaskan, meramalkan, 

dan mengendalikan keadaan. Melalui kegiatan penelitian akan ditemukan 

kebenaran antara lain empirik, logos, etis, dan metafisis. Penelitian 

memiliki karakteristik sebagai berikut.  

1. Objektivitas 

Objektivitas berarti tidak memihak dan ajeg pada fakta yang 

sesungguhnya. Lawan dari objektivitas adalah subjektif yang artinya 

memihak. Objektivitas dalam penelitian juga terkait dengan prosedur 

pengumpulan, analisis dan interpretasi data yang dapat mengontrol 

sehingga bersifat objektif.  

2. Akurat  

Akurat artinya valid dan reliabel dalam pengukuran, desain penelitian, 

pengambilan sampel, dan signifikansi statistik dalam teknik-teknik 

penyampaiannya. Penelitian menggunakan bahasa teknis, dalam 

penelitian kuantitatif dikenal validitas dan reliabilitas dalam 

pengukuran, desain penelitian, sampel acak, dan signifikasi statistik. 

Pada penelitian kualitatif bahasa teknis yang lazim digunakan, seperti 

fokus penelitian, setting sosial, unit analisis, dependability, 

confirmability, snowball sampling, triangulasi, emic etic, grounded 

theory, dan sebagainya yang masing-masing digunakan untuk 

memberikan arti yang tepat.  

3. Verifikasi 

Verifikasi merupakan hasil suatu penelitian bukan sesuatu yang bersifat 

kekal abadi. Akan tetapi, dapat dikonfirmasi atau direvisi melalui 

penelitian lain.  

4. Penjelasan yang Hemat/Singkat 

Hasil penelitian yang tertuang dalam suatu tulisan memiliki nilai ilmiah 

yang tinggi, diupayakan tidak banyak bahasa-bahasa yang berbunga-

bunga. Di samping substansinya yang menjelaskan suatu hubungan di 

antara fenomena-fenomena menjadi suatu yang bermakna dan 

direduksi menjadi suatu penjelasan dalam pernyataan sederhana.  

5. Empirikme 
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Suatu penelitian adalah usaha mengungkap fakta. Oleh karena itu, 

penelitian memiliki karakteristik sikap dan pendekatan empirik yang 

kuat, dalam arti dipedomani oleh pengalaman praktikal. Karakteristik 

penelitian bersifat empirik artinya hasil yang diperoleh merupakan hal 

yang benar-benar dilihat, dirasakan, dialami, atau didengar di lapangan 

yang disampaikan secara nyata tanpa disertai dengan interpretasi 

peneliti. 

6. Penalaran Logis  

Penelitian merupakan proses ilmiah yang memerlukan penalaran logis. 

Penalaran adalah proses berpikir, menggunakan aturan logis melalui 

silogisme deduktif dan/atau induktif. Berpikir pola deduksi artinya dari 

pernyataan umum menjadi kesimpulan yang spesifik, sedangkan 

induksi artinya dari pernyataan yang spesifik menjadi kesimpulan yang 

bersifat umum. 

7. Kesimpulan Kondisional 

Hasil penelitian tidak absolut sehingga kesimpulanya juga tidak 

absolut, melainkan kondisional melalui probabilitas tertentu.  

Penelitian adalah kegiatan menelusuri data/fakta sebenarnya untuk 

memenuhi keingintahuan manusia tentang sesuatu yang dilihat atau 

didengar dengan mempergunakan ukuran kebenaran yang dianutnya. 

Semakin tinggi hasrat ingin tahu seseorang maka semakin giat ia 

melakukan penelitian, semakin aneh dan berbeda objek yang ditelitinya, 

semakin kuat keinginan untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, penelitian 

merupakan upaya mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti 

dan peneliti menjadi puas dengan memperoleh jawaban dari penelitiannya, 

apalagi kalau jawaban tersebut sesuai dengan ukuran kebenaran peneliti.  

Kebenaran yang dicari peneliti bergantung pada pemahaman dan 

pengetahuan dasarnya. Suatu ukuran kebenaran satu sama lain akan 

berbeda sesuai dengan pengalaman dan paradigma yang dianutnya. Ada 

orang yang mengetahui karena senantiasa mencoba walau kadang 

menemukan kegagalan (trial and error), ada juga yang mencoba 

berspekulasi dengan pemikirannya. Mencari kebenaran melalui penelitian 

harus didasarkan pada metode ilmiah.  

Metode ilmiah adalah suatu sistem dan metode yang ketat untuk 

mengatur pengetahuan tentang fenomena yang ada di masyarakat. Suatu 

metode ilmiah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dan 
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terkontrol secara empirik terhadap sifat-sifat dan hubungan-hubungan 

antara berbagai variabel yang terdapat dalam fenomena yang diteliti. 

Kerlinger (1976:11) mendefiniskan metode ilmiah sebagai berikut: 

“scientific research is sistematic, controlled, empirikal dan critical 

investtigation of hypothetical propositions about the presumed relations 

among natural phenomena”.  

Suatu penelitian dengan metode ilmiah mengandung pokok-pokok 

meliputi isi sajiannya berada pada kawasan pengetahuan keilmuan; 

penulisannya cermat, tepat, benar, serta menggunakan sistematika yang 

umum dan jelas; tidak bersifat subjektif, emosional, mengungkapkan 

terkaan, prasangka, dan tanpa fakta. Dengan demikian, menggunakan 

metode ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri 

keilmuan. Berikut diuraikan mengenai ciri-ciri keilmuan. 

a. Rasional 

Penyelidikan ilmiah adalah sesuatu yang masuk akal dan 

terjangkau oleh penalaran manusia. Guru menyelidiki faktor-faktor kunci 

menjadi guru favorit bagi siswa dan menemukan beberapa faktor di 

antaranya melaksanakan bimbingan belajar dengan penuh kasih sayang 

adalah contoh yang masuk akal, tetapi seorang guru menemukan cara 

disenangi dan dikagumi siswanya dengan pergi ke paranormal dan diberi 

jampi-jampi yang tidak masuk akal manusia.  

b. Empirik 

Menggunakan fakta-fakta yang valid & reliabel yang diperoleh 

dengan cara-cara tertentu yang dapat diamati orang lain dengan 

menggunakan pancaindra mereka. 

c. Sistematis  

Melibatkan prosedur yang dirancang dengan saksama dan cermat 

yang selalu menerapkan analisis logis. Kemudian, yang dilakukan dalam 

penelitian ilmiah berawal dari penemuan masalah, merujuk teori, 

mengemukakan hipotesis, mengumpulkan data, mengolah data dengan 

menggunakan teknik tertentu, menganalisis data, dan membuat 

kesimpulan.  

Sudjana dan Ibrahim (1989:3) menjelaskan pengertian penelitian 

sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematik untuk 

mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data dengan menggunakan 
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metode, serta teknik tertentu dalam rangka mencari jawaban atas 

permasalahan yang dihadapi.  

Guna memecahkan suatu permasalahan tersebut, dilakukan suatu 

penelitian untuk mendapat informasi yang akurat sehingga masalah 

tersebut dapat diselesaikan dengan baik, bahkan dapat memperkaya 

wawasan baru yang dapat digunakan bagi pengembangan ilmu lebih lanjut. 

Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk 

mencari solusinya karena apabila dibiarkan dapat lebih membahayakan 

atau mengganggu tatanan. Masalah dalam penelitian adalah bidang 

garapan keilmuan yang harus dipikirkan secara kritis dan selektif dan 

pemecahannya harus didasarkan pada data/fakta yang diolah secara valid 

dan reliabel.  

Data atau fakta dalam penelitian adalah yang sangat esensial, 

namun penelitian bukan sekadar mengumpulkan dan membongkar-

bongkar informasi (data) atau hanya memindahkan fakta dari suatu tempat 

ke tempat lain, melainkan suatu proses kritis untuk mengajukan pertanyaan 

dan berupaya untuk menjawab pertanyaan tentang fakta dunia (Dane, 

1990). Proses kritis suatu penelitian berawal dari rasa ingin tahu peneliti 

dengan mengajukan pertanyaan yang jawabannya dicari secara sistematis 

dengan menggunakan alur penelitian yang tepat. Penelitian merupakan 

proses yang kritis atau proses yang selektif dalam menyikapi sesuatu 

fenomena agar hasil yang diperoleh mendekati kebenaran.  

Melakukan riset berarti berusaha mengungkap atau membuka 

pengetahuan karena pengetahuan yang sudah ada di alam ini masih harus 

diungkap untuk dapat bermanfaat bagi manusia. Dengan terungkapnya 

pengetahuan, bertambahlah pengetahuan baru manusia dan terjawablah 

beberapa pertanyaan serta terpecahkanlah suatu permasalahan. Secara 

akumulatif, pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, 

generalisasi-generalisasi, dan teori-teori yang telah dihasilkan dari 

berbagai penelitian itu merupakan sumbangan penting bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang. Di samping itu, 

hasil penelitian juga telah memungkinkan manusia dapat lebih baik 

memecahkan masalah-masalah praktis yang dihadapi dalam hidupnya.  

Permasalahan manusia terus bergulir, riset terus dilakukan, 

paradigma terus berganti dan ilmu pengetahuan terus berubah, 

mengandung makna bahwa kebenaran ilmu itu tidak absolut, terbuka 
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peluang untuk dikaji ulang. Penelitian telah melakukan fungsinya untuk 

memverifikasi ilmu, mengoreksi, membatalkan, memperkuat, dan juga 

mengembangkan ilmu.  

 

B.  Pengertian Penelitian Kualitatif  
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada 

quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting 

dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah 

makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga 

bagi suatu pengembangan konsep teori. Jangan sampai sesuatu yang 

berharga tersebut berlalu bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat. 

Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya 

terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial, dan tindakan. 

Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu 

fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, 

kejadian, tempat, dan waktu. Setting sosial ini dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 

Gambar 3.1 Sosial Setting 

 Dalam gambar tersebut, secara sederhana dapat dinyatakan bahwa 

melakukan penelitian kualitatif adalah mengembangkan pertanyaan dasar 

tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat dalam 

kejadian tersebut, kapan terjadinya, dan di mana tempat kejadiannya. 

Untuk mendapatkan hasil penelitian kualitatif yang terpercaya masih 

dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus diikuti sebagai suatu 

pendekatan kualitatif, mulai dari syarat data, cara/teknik pencarian, 

pengolahan, dan analisisnya.  

Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor 

fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat 
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deskriptif, seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, 

pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik 

suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, 

model fisik suatu artifak dan lain sebagainya. Berg (2007:3) menyatakan 

dalam definisinya bahwa “Oualitative Research (OR) thus refers to the 

meaning, concepts, definitions, characteristics, methapors, simbols, and 

descriptions of things”. Pendekatan kualitatif cenderung mengarah pada 

penelitian yang bersifat naturalistik fenomenologis dan penelitian 

etnografi. Karenanya, sering kali penelitian kualitatif dipertukarkan 

dengan penelitian naturalistik atau naturalistic inguiry dan etnografi dalam 

antropologi kognitif (Mulyana, 2003).  

Denzin dan Lincoln (Moleong, 2007:5), penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada. Dengan berbagai karakteristik khas yang 

dimiliki, penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri sehingga 

berbeda dengan penelitian kuantitatif. 

Cresweli (1998) mengemukakan “Qualitative research is an 

inguiry process of understanding based on distinct methological traditions 

of inguiry that explore social or human problem. The researcher builds a 

complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of 

informants,and conducts the study in natural setting”. Penelitian kualitatif 

adalah suatu proses inquiry tentang pemahaman berdasarkan pada tradisi-

tradisi metodologis terpisah jelas pemeriksaan bahwa menjelajah suatu 

masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun suatu kompleks, 

gambaran holistik, meneliti kata-kata, laporan-laporan memerinci 

pandangan-pandangan dari penutur asli, dan melakukan studi di suatu 

pengaturan yang alami.  

Suatu Penelitian kualitatif dirancang agar hasil penelitiannya 

memiliki kontribusi terhadap teori. Apa yang diangkat dari fenomena yang 

terjadi menjadi bahan bagi ilmuwan untuk menjadi bahan penyusunan teori 

baru. Misalnya, banyak orang belum tahu bagaimana konsep visionary 

leadership di sekolah, lalu peneliti mengekspolarsi suatu sekolah yang 

dianggap orang dan diakui pemerintah sebagai sekolah yang memiliki 

kepemimpinan yang kuat dan berorientasi masa depan. Diperolehlah 

beberapa pengetahuan baru tentang konsep visionary leadership hasil 
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praktik terbaik di lapangan yang akan diangkat menjadi suatu teori baru 

kepemimpinan.  

Dalam praktik pendidikan masih terdapat konsep-konsep atau 

aturan-aturan baru yang belum sepenuhnya dipahami para praktisi, dan 

peneliti mencoba mengurai kembali konsep-konsep yang masih abstrak 

tersebut serta membangun suatu paradigma baru yang lebih tersusun secara 

rinci teknik operasionalisasinya, strategi, kebijakan, generalisasi, konsep, 

dan teori. Misalnya, tentang kebijakan pembiayaan pendidikan yang 

ditetapkan berdasarkan Permendiknas No 47/48 tahun 2008.  

Penelitian kualitatif juga sering kali digunakan untuk maksud 

merevisi dan transformasi sejarah, mengurangi ketidaktahuan akan sejarah, 

termasuk juga pengalaman dari kelompok etnik dan ras, tingkatan sosial 

serta gender. Berikut contoh penelitian kualitatif yang dapat dipelajari dari 

judul-judul penelitian ini.  

1. Pengembangan model pembaharuan pendidikan melalui penerapan 

ICT pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 

2. Meningkatkan kualitas kinerja personil melalui aplikasi valuebased 

leadership yang dilakukan Pemda Kabupaten Purwakarta. 

3. Merancang master plan pendidikan berwawasan kewilayahan 

kabupaten Bandung. 

4. Mengembangkan model instrumentasi penilaian kinerja kepala 

sekolah. 

5. Membangun budaya sekolah efektif pada sekolah-sekolah SBI di 

Kota Bandung. 

6. Studi kebijakan School Based Management pada SMAN 3 Bandung.  

Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang 

mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan 

secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan 

analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. 

Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya 

mendeskripsikan data, tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan 

data yang sohih. Selanjutnya, yang dipersyaratkan kualitatif meliputi 

wawancara mendalam, observasi partisipasi, studi dokumen, dan dengan 

melakukan triangulasi. Deskripsinya berdasarkan analisis data yang sohih 

juga mulai dari displey datanya, reduksi data, refleksi data, kajian emic dan 

etik terhadap data, serta sampai kepada pengambilan kesimpulan yang 
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harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi berdasarkan ukuran 

dependability, credibility, transferability, dan confirmability.  

C.  Karakteristik Penelitian Kualitatif  
Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan 

mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan 

sekadar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah. 

Adapun karakteristik penelitian kualitatif sebagai berikut. 

1. Penelitian kualitatif memiliki latar alamiah dengan sumber data yang 

langsung dan instrumen kuncinya adalah penelitinya.  

Peneliti kualitatif pergi ke lapangan dan mengamati serta terlibat 

secara intensif sampai ia menemukan secara utuh apa yang 

dimaksudnya. Peneliti kualitatif yang ingin mengetahui tentang 

penyelenggaraan sekolah efektif, ia akan tinggal, berpartisipasi, 

merekam, memotret, mencatat, berkonsultasi dan melakukan dialog 

untuk menemukan konsep tentang sekolah efektif, langkah-langkah 

yang ditempuh sekolah dalam melaksanakan sekolah efektif, kegiatan 

guru, siswa, laboran, dan sebagainya. Peneliti ingin tahu inputnya, 

proses dan outputnya dengan mengumpulkan data, mencatat, mengolah 

serta menganalisisnya sehingga menjadi bermakna. Setiap peneliti 

datang dan memotret keadaan yang terjadi peneliti langsung mencatat 

dan menginterpretasikannya dengan menggunakan teknik-teknik yang 

dapat memudahkan memahami keseluruhan dari bagian-bagian 

penelitiannya. 

Peneliti kualitatif merasa bahwa tidak akan diperoleh data/fakta 

yang akurat apabila hanya mendapatkan informasi melalui angket, 

peneliti ingin mendapatkan suasana yang sesungguhnya dalam konteks 

sebenarnya yang tak dapat ditangkap melalui angket. Bagaimana 

suasana/iklim kelas, iklim kantor, budaya yang berkembang, keadaan 

lingkungan fisik, keteduhan, kesejukan atau sebaliknya yang tidak 

mungkin diperoleh tanpa keberadaan langsung di lapangan. Peneliti 

akan menangkap makna yang terbersit dari sikap, pola, gerak-gerik, dan 

emosi sumber informasi. Suasana dan situasinya benar-benar dalam 

setting yang sesungguhnya. Oleh karena itu, penelitian kualitatif 

bersifat "natural setting” atau keadaan/fakta/fenomena alamiah tanpa 

direkayasa peneliti. Untuk menangkap dan memaknai setting 
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natural/alamiah tersebut, sangat bergantung pada kepiawaian peneliti 

sebagai key instrument, bagaimana ia memaknai suatu pembicaraan, 

sikap, dan perilaku objek penelitian, sangat bergantung pada 

preference-nya tentang hubungan antara objek dengan kompetensi 

yang dimilikinya. Oleh karena itu, sebagai key instrument peneliti 

adalah seorang profesional yang memiliki integritas perilaku yang tidak 

diragukan dari sisi kompetensi dan sikap mental yang kredibel. 

2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. 

Langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau 

setting social terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. 

Artinya, data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar 

daripada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti 

menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi. 

Dalam menuangkan suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif 

berisi kutipan-kutipan dari data/fakta yang diungkap di lapangan untuk 

memberikan ilustrasi yang utuh dan untuk memberikan dukungan 

terhadap apa yang disajikan.  

3. Penelitian kualitatif bekerja dengan fokus pada proses dan hasil 

merupakan keniscayaannya. 

Menguji penelitian kualitatif lebih fokus pada cara pencarian 

informasi, setelah itu baru bergeser pada hasil penelitian. Hal ini karena 

pada penelitian kualitatif hasil penelitian merupakan representasi dari 

proses yang teratur. Begitu pun peneliti dalam melaksanakan penelitian 

lebih fokus pada proses dari pada hasil. Artinya, peneliti yang ingin 

mengetahui tentang kompetensi siswa, tidak bertanya tentang berapa 

nilai yang diperoleh dari suatu mata pelajaran, tetapi ia akan 

mengeksplorasi penelitiannya pada proses siswa memperoleh 

kompetensi dan jenis kompetensi apa yang dimiliki.  

Suatu anggapan bahwa proses yang benar, teliti, dan penuh daya 

juang atau kerja keras maka tujuan atau hasil hanyalah keniscayaan 

semata. Artinya, kalau tujuan sudah ditetapkan maka bekerjalah dengan 

benar, niscaya tujuan akan tercapai.  

4. Penelitian kualitatif dalam cara analisis datanya dilakukan secara 

induktif. 

Peneliti kualitatif tidak mencari data/fakta untuk kepentingan 

pembuktian atau penolakan terhadap teori/konsep yang seperti tertuang 
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dalam statement hipotesis penelitian. Peneliti kualitatif menemukan 

fakta-fakta yang banyak dan beragam. Fakta-fakta tersebut dalam 

konteksnya ditelaah peneliti dan menghasilkan suatu kesimpulan yang 

berarti. Menurut bahasa Bogdan dan Biklen (1990:36), cara kerja 

induktif tidak seperti menyusun mozaik yang bentuk akhirnya sudah 

diketahui, tetapi menemukan bentuk utuh dan bermakna hasil dari 

gambar-gambar yang ditemukan pada saat mengumpulkan data. 

Peneliti menemukan data/fakta-fakta secara khusus atau bagian-bagian 

yang setelah dianalisis dan disintesiskan menghasilkan suatu 

kesimpulan. Dalam bahasa pikir adalah berpikir dari yang khusus untuk 

menuju pada suatu yang umum atau dimulai dari yang khusus atau 

kenyataan menuju hal-hal umum atau teori. 

5. Penelitian kualitatif menjadikan “makna” sebagai yang esensial. 

Meneliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif sangat 

dangkal apabila hanya mengungkap permukaannya saja dan membuat 

suatu penelitian menjadi sangat tidak efisien. Penelitian kualitatif 

mementingkan makna, artinya peneliti mengeksplorasi data sampai 

mendalam dan menemukan makna di balik yang terungkap tersebut. 

Suatu penelitian tentang budaya sekolah tidak saja hanya 

mengungkap artifak yang terdapat di sekolah, tetapi peneliti ingin 

mengetahui dan menemukan pola-pola budaya, interaksi budaya, 

asimilasinya di antara budaya yang berbeda antara siswa, guru, kepala 

sekolah dan personil lainnya yang membentuk suatu relasi sosial yang 

membentuk suatu budaya sekolah yang efektif. Peneliti mengungkap 

makna apa yang terkandung dalam artifak, dalam aturan, dalam nilai, 

sikap, dan tindakan orang-orang untuk mewujudkan budaya sekolah 

yang efektif. 

Apabila hanya mengandalkan angket sebagai instrumen 

pengumpul data, peneliti sulit menangkap perilaku tacit (tersembunyi) 

yang hanya dapat dirasakan saat berinteraksi atau dari sikap-sikap yang 

ditunjukkan dalam suatu konteks pergaulan. 

 

6. Penelitian kualitatif menjadikan fokus studi sebagai batas penelitian. 

Begitu banyak fakta-fakta yang ingin diungkap, keingintahuan 

yang ingin dibuktikan, belum lagi temuan-temuan lapangan yang 

memberikan kepenasaranan untuk digali lebih dalam. Namun 
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demikian, peneliti dapat membatasi kajiannya dengan menetapkan 

fokus studi sebagai batas penelitian sehingga tidak menimbulkan 

kebingungan dalam memverifikasi, mereduksi, dan menganalisis data. 

Peneliti dalam menentukan fokus dapat mereduksinya berdasarkan 

unit analisis/kategori/sub-kategori yang dapat dijadikan patokan 

peneliti dalam mencari, menggali, dan menganalisis data. Misalnya, 

peneliti yang ingin menggali tentang sekolah efektif, ia akan membatasi 

masalah ini yang difokuskan pada aspek kepemimpinan, manajemen, 

budaya sekolahnya, dan prestasi sekolah. Aspek kepemimpinan 

dikembangkan berdasarkan kategori perilaku kepemimpinan dari 

pandangan pemimpin dan dari yang dipimpin.  

7. Penelitian kualitatif desain awalnya bersifat tentatif dan verifikatif. 

Desain penelitian kualitatif tidak dapat ditentukan secara baku dan 

kaku. Kebakuannya bergantung pada tujuan pencarian data dan fokus 

studi yang dieksplorasi. Tidak heran apabila sistematika proposalnya 

dapat beragam. Namun demikian, untuk memenuhi syarat akademik 

formal, setiap perguruan tinggi atau dosen pembimbing memiliki 

format tertentu sebagai pedoman yang dijadikan standar penulisan.  

Kesulitan menetapkan rancangan secara baku semenjak awal 

disebabkan karena penelitian ini mementingkan proses dibandingkan 

dengan hasil akhir dan peneliti tidak dapat menebak secara pasti apa 

yang akan terjadi. Oleh karena itu, baik urut-urutan kegiatan maupun 

batasan masalah dapat berubah-ubah bergantung pada kondisi dan 

banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. 

Seorang peneliti ingin meneliti tentang keunggulan laboratorium 

bahasa dengan reputasi internasional yang dimiliki sekolah, ternyata di 

lapangan tidak ada satu sekolah pun yang memiliki laboratoium bahasa 

dengan kategori tersebut. Akan tetapi, peneliti justru menemukan 

adanya manajemen laboratorium IPA yang memiliki keandalan dan 

reputasi nasional. Maka peneliti dapat saja mengubah fokus studinya 

pada manajemen laboratorium IPA.  

8. Penelitian kualitatif menggunakan kriteria khusus untuk ukuran 

keabsahan data. 

Penelitian kualitatif terpercaya dan valid karena rekam jejak suatu 

penelitian memiliki tingkat kepercayaan tinggi, data dan sumber data 

satu dengan yang lainnya tertib secara formal dan material, dicatat 



 

53 

 

dalam suatu catatan lapangan yang cermat dan taat asas sehingga orang 

yang meragukan dapat mengonfirmasi data secara mudah. Hal ini 

menunjulkan tingkat objektivitas yang dipersyaratkan dalam suatu 

penelitian ilmiah. Hasil penelitian memberikan suatu manfaat yang 

tinggi dan dapat diaplikasikan, serta orang membutuhkan untuk belajar 

dari hasil penelitian ini. 

9. Penelitian kualitatif untuk kepentingan grounded theory. 

Banyak penelitian di perguruan tinggi yang bertujuan menguji dan 

membuktikan teori mulai dari penelitian dasar sampai penelitian 

kompetitif. Sesungguhnya keterbatasan melakukan penelitian untuk 

grounded theory dapat mengakibatkan stagnasi perkembangan ilmu 

terutama penemuan teori-teori baru. Oleh karena itu, dosen-dosen di 

perguruan tinggi sebagai dapurnya ilmu pengetahuan perlu didorong 

untuk tertarik melakukan studi grounded theory. 

Penelitian kualitatif menjadi solusi untuk menemukan teori-teori 

baru yang berangkat dari pengalaman empirik/praktik terbaik yang 

dimiliki lapangan yang diangkat dalam hasil penelitian kualitatif. Untuk 

menjadi suatu teori diperlukan analisis yang tajam terhadap data/fakta 

lapangan dan penganalisis yang tajam sangat bergantung pada 

kredibilitas peneliti yang bukan orang sembarangan atau bukan peneliti 

pemula yang baru mencoba melakukan penelitian. 

Tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif 

ialah mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya 

menjadi teori, tahap ini dikenal sebagai grounded theory research. 

 

D.  Lima Jenis Penelitian Kualitatif 
Secara singkat lima pendekatan yang berbeda, untuk menjelaskan 

model yang cocok untuk menulis penelitian kualitatif biografi, 

fenomenologi, penelitian grounded theory, etnografi, dan studi kasus. 

Uraian singkat ini menjelaskan karakteristik dasar setiap pendekatan 

dan membuat kita dapat melihat perbedaan dalam menyusun dan 

menulis berbagai penelitian kualitatif.  

1. Biografi  

Pilihlah bentuk penulisan biografi untuk meneliti satu individu jika 

materinya tersedia dan mudah didapat dan individu yang diteliti mau 

berbagi informasi (jika dia masih hidup). Dalam penelitian biografis, 
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peneliti memfokuskan diri pada satu orang individu, kemudian dia 

membangun penelitian dari cerita dan epiphany (peristiwa mendadak 

dan pembukaan rahasia diri) dari kejadian-kejadian spesial individu, 

kemudian menempatkannya dalam konteks yang lebih luas dan 

membangkitkan keberadaan penulis/peneliti dalam penelitian.  

2. Fenomenologi  

Penelitian ini menggambarkan pendekatan psikologi terhadap 

penelitian fenomenologis. Contoh penelitian ini adalah penelitian 

Riemen yang meneliti interaksi perawatan antara perawat dan 

pasiennya. Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah “Apakah hal 

yang esensial pada pengalaman yang dijelaskan klien dalam interaksi 

perawatan?” Walaupun penelitian ini meneliti topik-topik interpersonal 

dan formatnya terstruktur. Beberapa gambaran pokok penelitian 

fenomenologis sebagai berikut.  

a. Ada struktur esensial dalam topik yang dipilih.  

b. Penelitian menjelaskan secara singkat perspektif filosofis 

pendekatan phenomenologis . 

c. Peneliti meneliti fenomena tunggal. 

d. Peneliti “mengurung” prekonsepsi/praduga sehingga tidak 

memasukkan hipotesis, pertanyaan, atau pengalaman pribadi 

kedalam penelitian.  

e. Peneliti melakukan analisis data fenomenologis yang spesifik.  

f. Peneliti kemudian kembali pada basis filosofis pada akhir penelitian. 

Pilihlah fenomenologi untuk meneliti sebuah fenomena dan makna 

yang dikandung untuk suatu individu. Bersiaplah untuk mewawancarai 

individu, mendasarkan penelitian berdasarkan prinsip-prinsip/ajaran-

ajaran filosofis fenomenologi. Ikutilah sekumpulan prosedur dan akhiri 

dengan menjelaskan inti maknanya. 

3. Grounded Theory  

Pendekatan grounded theory mempunyai beberapa aspek sebagai 

berikut. 

a. Tujuan penelitian adalah untuk menghasilkan sebuah teori dengan 

mengunakan pendekatan “orientasi pengembangan”/construct 

oriented (atau kategori). 

b. Prosedur yang digunakan benar-benar didiskusikan dan sistematis.  

c. Peneliti menyajikan model visual dan diagram berkode dari teori. 
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d. Bahasa dan kesannya ilmiah dan objektif, tetapi berhubungan dengan 

topik yang sensitif secara mencolok.  

Gunakan pendekatan ini untuk menghasilkan dan 

mengembangkan teori. Kumpulkan informasi terutama dari interviu, dan 

gunakan prosedur pengumpulan data yang sistematik serta analisis 

dikembangkan dari prosedur seperti aksial, open dan coding tertentu. 

Walaupun laporan penelitian akhir akan lebih “ilmiah”, tetapi tetap dapat 

menangani isu-isu sensitif dan emosional. 

4. Etnografi  

Aspek etnografi yang dapat ditarik dari artikel penelitian Wolcott 

yang menceritakan tentang budaya sekolah melalui aktivitas komite 

pemilihan kepala sekolah sebagai berikut. 

a. Peneliti menggunakan deskripsi dan detail tingkat tinggi. 

b. Peneliti menyajikan ceritanya secara informal, seperti seorang 

“pendongeng”. 

c. Peneliti meneliti tema-tema budaya tentang peran dan “kehidupan 

sehari-hari orang”. 

d. Format keseluruhannya adalah deskriptif, analisis, dan interpretasi.  

e. Artikel diakhiri dengan sebuah pertanyaan, tidak menanyakan kita 

apakah kepala sekolah-sekolah sebagai agen perubahan, tetapi apakah 

mereka penganjur keterpaksaan advocate of constreint. 

Gunakan pendekatan ini untuk meneliti perilaku sebuah grup 

pertukaran kebudayaan atau individual. Persiapkan untuk meneliti dan 

mengintervieu, dan menyelidiki tema-tema yang muncul dari penelitian 

perilaku manusia. 

 

 

5. Studi Kasus  

Contoh studi kasus adalah penelitian Asmussen & Creswel tentang 

reaksi kampus terhadap insiden penembakan di kampus. Beberapa aspek 

studi kasus yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut.  

a. Kita menentukan “kasus” untuk penelitian, keseluruhan kampus, dan 

respons terhadap potensi kekerasan.  

b. Kasus ini adalah sebuah “sistem terikat” terikat oleh waktu (kumpulan 

data enam bulan) dan tempat (sebuah kampus).  
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c. Kita menggunakan sumber informasi yang banyak dan luas dalam 

pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran detail dari respons 

kampus.  

d. Kita menggunakan banyak waktu untuk menjelaskan konteks atau 

setting kasus, menempatkan/mensituasikan kasus dalam sebuah kota 

daerah Midwestern yang damai, kampus yang sepi, sebuah gedung 

dan sebuah ruang kelas, bersama dengan detail kejadian selama dua 

minggu setelah kejadian.  

Pilih studi kasus untuk meneliti suatu kasus yang terjadi pada 

tempat dan waktu tertentu dan carilah materi kontekstual tentang setting 

kasus tersebut. Kumpulkan material yang banyak dari sumber-sumber 

informasi yang banyak untuk mendapatkan gambaran kasus yang detail. 

 

RANGKUMAN 
Research berasal dari kata re dan to search yang berarti mencari 

kembali, atau dalam kata Latin reserare yang berarti mengungkapkan atau 

membuka. Research merupakan sebuah investigasi sistematis yang 

dirancang untuk menghasilkan suatu pengetahuan/alat/metode. Penelitian 

memiliki karakteristik antara lain objektivitas, akurat, verifikasi, 

penjelasan yang hemat/singkat, empirikme, penalaran logis, dan 

kesimpulan kondisional. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu 

barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa 

kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut 

yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep 

teori. Karakteristik penelitian kualitatif meliputi penelitian kualitatif 

memiliki latar alamiah dengan sumber data yang langsung dan instrumen 

kuncinya adalah penelitinya, penelitian kualitatif bersifat deskriptif, 

penelitian kualitatif bekerja dengan fokus pada proses dan hasil merupakan 

keniscayaannya, penelitian kualitatif dalam cara analisis datanya dilakukan 

secara induktif, penelitian kualitatif menjadikan “makna” sebagai yang 

esensial, penelitian kualitatif menjadikan fokus studi sebagai batas 

penelitian, penelitian kualitatif desain awalnya bersifat tentatif dan 

verifikatif, penelitian kualitatif menggunakan kriteria khusus untuk ukuran 

keabsahan data dan penelitian kualitatif untuk kepentingan grounded 

theory. Lima pendekatan yang berbeda, untuk menjelaskan model yang 
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cocok untuk menulis penelitian kualitatif antara laim biografi, 

fenomenologi, penelitian grounded theory, etnografi, dan studi kasus.  

LATIHAN SOAL 

Pilihlah jawaban di bawah ini dengan benar!  

1. Bahasa latin research adalah …. 

a. Reserare 

b. Reserse 

c. Resaroe 

d. Riserch 

2. Research berate …. 

a. Mencari kembali 

b. Up to date 

c. Penelitian 

d. Menggambarkan 

3. Berikut yang termasuk karakteristik penelitian adalah …. 

a. Objektivitas, akurat, verifikasi, penjelasan, empirik, 

penalaran logis, dan kesimpulan tradisional 

b. Subjektif, studi lapangan, dan dokumentasi 

c. Survey, dokumentasi, dan studi lapangan 

d. Subjektif, akurat, verifikasi, dan penjelasan 

4. Sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematik untuk 

mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data dengan 

menggunakan metode dan teknik tertentu dalam rangka mencari 

jawaban atas permasalahan yang dihadapi adalah pengertian dari 

…. 

a. Penelitian 

b. Survey 

c. Kualitatif 

d. Kuantitatif 

5. Penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang 

terpenting dari sifat suatu barang/jasa adalah pengertian dari …. 

a. Penelitian kualitatif 

b. Penelitian kuantitatif 

c. Penelitian eksperimen 
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d. Penelitian research 

Jawablah pertanyaan esai di bawah ini dengan tepat! 

1. Bagaimana konsep Research? 

2. Apa sajakah karakteristik dalan suatu Penelitian? 

3. Apakah yang dimaksud dengan Penelitian Kualitatif? 

4. Apa sajakah karakteristik dalam Penelitian Kualitatif? 

5. Sebutkan dan jelaskan lima pendekatan cocok untuk menulis 

penelitian kualitatif! 
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BAB 4 

KONSEP POPULASI DAN SAMPEL DALAM 

PENELITIAN KUALITATIF 
 

Tujuan Pembelajaran:  

1) Untuk mengetahui dan memahami Pengertian Populasi dan 

Sampel 

2) Untuk mengetahui dan memahami Populasi dan Sampel dalam 

Penelitian Kualitatif  

3) Untuk mengetahui dan memahami Ukuran Sampel (Sample Size)  

 

A.  Pendahuluan  
Penelitian kualitatif memiliki konsep tersendiri dalam pelaksanaan 

penelitian, termasuk konsep populasi dan sampel. Populasi dan sampel 

merupakan salah satu jargon penelitian. Pada penelitian kualitatif konsep 

populasi dan sampel disebut sebagai subjek penelitian atau unit analisis. 

Konsep subjek penelitian berhubungan dengan apa atau siapa yang diteliti, 

sedangkan dari mana data itu diperoleh disebut unit observasi atau unit 

pengamatan. Dengan kata lain, konsep unit pengamatan berhubungan 

dengan sumber data dan konsep subjek penelitian juga berhubungan erat 

dengan unit pengamatan. Unit pengamatan berupaya untuk menjelaskan 

apa atau siapa sumber data penelitian. Sumber data penelitian dapat berupa 

orang, benda, dokumen, atau proses suatu kegiatan, dan lain-lain. Subjek 

penelitian merupakan entitas yang memengaruhi disain riset, pengumpulan 

data, dan keputusan analisis data.  

Persoalan penelitian kualitatif adalah bagaimana kita dapat 

menentukan dan memperoleh subjek penelitian dan unit pengamatan 

sehingga diperoleh suatu penelitian yang kredibel. Kriteria apa yang 

ditetapkan untuk menetapkan subjek penelitian yang sesuai topik, 

bagaimana mendapatkannya dan apakah ada teknik yang digunakan untuk 

memperoleh sumber data yang tepat dan representatif. 
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B.  Pengertian Populasi dan Sampel  
Adapun pengertian populasi dan sampel dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Populasi  

Kata populasi (population) juga disebut universum, universe, dan 

universe of discourse. Definisi populasi yang sejalan dengan konsep 

kualitatif di antaranya sebagai berikut. 

a. Gregory (Djailani,1998:107) secara lebih tajam mengartikan populasi 

sebagai keseluruhan objek yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

b. Populasi adalah jumlah total dari seluruh unit atau elemen di mana 

penyelidik tertarik (Kenneth D. Bailey:85). 

c. Congelosi dan Taylor (Djailani,1998:107) menjelaskan bahwa populasi 

adalah keseluruhan unsur yang diteliti.  

d. Populasi dapat berupa organisme, orang atau sekelompok orang, 

masyarakat, organisasi, benda, objek, peristiwa, atau laporan yang 

semuanya memiliki ciri dan harus didefinisikan  secara spesifik dan 

tidak secara mendua (Robert B. Burns, 2000 p.83).  

Adapun definisi berikut ini merupakan definisi populasi yang 

kurang relevan apbila digunakan untuk penelitian kualitatif dan banyak 

digunakan untuk konsep populasi dengan pendekatan kuantitatif. 

1) Gay dan Diehl (1992:116) mengatakan bahwa The Population is the 

group of interest to the researcher, the group to with she or he would 

like to generalize the results of the study. Populasi adalah kelompok 

yang diminati peneliti, serta kelompok yang dengannya dia ingin 

menggeneralisasi hasil penelitian. 

2) Frankel dan Wallen ( 1993) menjelaskan bahwa populasi adalah 

kelompok yang diminati oleh peneliti di mana kelak generalisasi hasil 

penelitiannya akan diterapkan.  

Berdasarkan pada beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu 

wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan 

dengan masalah penelitian. Berkaitan dengan subjek dan objek berkenaan 

dengan "siapa" dan "apa", siapa yang akan diteliti berkaitan dengan orang 

yang berada pada unit penelitian atau unit analisis yang diteliti (individu, 

kelompok, atau organisasi). Sedang "apa” yang akan diteliti merujuk pada 

isi, yaitu "data apa”, cakupannya (scope), dan juga waktu.  
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2. Sampel  

Konsep sampel dalam penelitian adalah bagian kecil dari anggota 

populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili 

populasinya secara representatif. Konsep sampel yang biasa digunakan 

dalam penelitian kuantitatif adalah sampel yang diambil dari populasi yang 

benar-benar representatif (mewakili), agar apa yang akan dipelajari dari  

sampel tersebut kesimpulannya dapat diberlakukan untuk populasi. 

Dengan meneliti secara sampel diharapkan hasil yang telah diperoleh akan 

memberikan kesimpulan dan gambaran yang sesuai dengan karakteristik 

populasi. Jadi, hasil kesimpulan dari penelitian sampel dapat 

digeneralisasikan terhadap populasi. Oleh karena itu, peneliti wajib 

mengerti tentang teknik sampling, besar ukuran sampel, dan karakteristik 

populasi dalam sampel. Kerja statistik melalui sampel dimungkinkan 

dengan alasan keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga. Adapun yang 

terpenting bahwa sampel merupakan representasi dari populasi yang 

menggambarkan keseluruhan populasi, hanya ukurannya lebih kecil. 

Sebaliknya, kesimpulan yang diperoleh dari proses analisis data sampel 

dapat digambarkan sebagai kesimpulan bagi seluruh populasi.  

Dalam penelitian kualitatif, tidak relevan apabila peneliti 

membatasi informan dengan menentukan besaran ukuran informan dengan 

menggunakan perhitungan statistik karena belum tentu yang terjaring 

dalam perhitungan tersebut dapat menjawab permasalahan penelitian atau 

bahkan terlalu banyak orang yang tidak diperlukan turut terlibat dalam 

penelitian. Dengan demikian, Penentuan sampel dihitung berdasarkan 

statistik proporsional yaitu sampel sebangun dengan karakteristik populasi 

dan tidak relevan dengan penelitian kualitatif.  

Pengertian dari Earl Babbie (Prijana,2005) dapat digunakan untuk 

memahami sample yang cukup relevan digunakan untuk penelitian 

kualitatif yaitu “Sampling is the process of selecting observations” 

(Sampling adalah proses seleksi dalam kegiatan observasi). Proses seleksi 

yang dimaksud adalah proses untuk mendapatkan orang, situasi, 

kegiatan/aktivitas, dokumen yang diperoleh dari sejumlah orang yang 

dapat mengungkapkannya atau dokumen yang banyak lalu dipilih 

berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan untuk memilih orang bergulir 

sesuai dengan permasalahan. Dalam istilah sample dikenal dengan 

purposive sampling dan snowball sampling. 
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3. Purposive Sampling dan Snowball Sampling  

Purposive Sampling menentukan subjek/objek sesuai tujuan. 

Meneliti dengan pendekatan kualitatif biasanya sudah ditetapkan tempat 

yang dituju, misalnya "pengembangan model sekolah efektif di SMA 

Spekprosnof Kabupaten Bandung”. Dengan menggunakan pertimbangan 

pribadi yang sesuai dengan topik penelitian, peneliti memilih subjek/objek 

sebagai unit analisis. Peneliti memilih unit analisis tersebut berdasarkan 

kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif.  

Snowball Sampling merupakan salah satu bentuk judgment 

sampling. Cara pengambilan sampel dengan teknik ini dilakukan secara 

berantai, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, 

kemudian membesar. Seperti bola salju yang sedang menggelinding 

semakin jauh maka semakin besar. Dalam penentuan sampel, pertama-

tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan orang pertama ini 

data dirasa belum lengkap maka peneliti mencari orang lain yang 

dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh orang 

sebelumnya. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. 

Pada tingkat operasionalnya melalui teknik sampling ini, responden yang 

relevan di intervieu dan diminta untuk menyebutkan responden lainnya.  

C.  Populasi dan Sampel dalam Penelitian Kualitatif  
Terdapat perbedaan yang mendasar mengenai pengertian populasi 

dan sampel dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian 

kuantitatif populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 

subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Adapun sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Dalam penelitian 

kualitatif tidak menggunakan istilah populasi karena penelitian kualitatif 

berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil 

kajiannya tidak akan diberlakukan pada populasi, tetapi ditransferkan ke 

tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi 

sosial pada kasus yang dipelajari.  

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, 

tetapi narasumber, atau partisipan, informan, teman, guru atau konsultan 

dalam penelitian. Hal ini karena mereka tidak hanya menjawab 

pertanyaan-pertanyaan secara pasif, tetapi secara aktif berinetraksi secara 
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interaktif dengan peneliti seperti yang peneliti ciptakan. Sampel dalam 

penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistic, tetapi sampel 

teoretis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan 

teori. 

Populasi sebagai unit analisis dalam penelitian kualitatif 

diungkapkan oleh Fridah (1997), "A population is a group of individuals 

persons, objects, or items from which sampels are taken for measurement 

for example a population of presidents or professors, books or students.” 

Berdasarkan pengertian ini dapat dipahami bahwa populasi adalah 

sekelompok orang, objek, atau hal dari sampel yang diambil untuk 

mengukur. Sebagai contoh adalah presiden, profesor, buku-buku atau para 

siswa. Sebagaimana menurut Jacobs (2003), populasi adalah “.....the larger 

group from which individuals are selected to participate in a study.” atau 

dengan kata lain populasi adalah individu-individu yang diambil dari 

kelompok yang lebih besar yang diseleksi untuk berpartisipasi dalam 

penelitian atau studi. Judith P Goetz dan Margaret D. LeCompte (Satori, 

1989: 143-144) menyatakan bahwa “The content of theories determines 

which element-elements, objects, or people in the empirical world 

constitute the researcher's population or data source”. Jadi, jelas bahwa 

elemen-elemen mana, objek mana, atau siapa-siapa yang merupakan 

sumber data atau populasi, bergantung pada isi teori atau konsep yang 

digunakan. 

Goetz dan LeComte (dalam Satori, 1989:143-144) menyatakan 

bahwa “Whatever the population or populations are determined to be, their 

categories must be discovered and refined into specific unit of analysis that 

facilitate data reduction and processing”. Penentuan populasi dalam 

penelitian kualitatif ditentukan melalui kategori spesifik yang ditemukan 

tentang unit analisis. Populasi ditentukan sesuai dengan paradigma dan 

masalah yang diteliti, kemudian ditentukan kategori populasi atau sumber 

data. Dalam konteks penelitian kualitatif, sumber data atau populasi 

bergantung pada isi teori atau konsep yang dipergunakan.  

Populasi atau sampel pada pendekatan kualitatif lebih tepat disebut 

sumber data pada situasi sosial (social situation) tertentu yang menjadi 

subjek penelitiannya adalah benda, hal atau orang yang padanya melekat 

data tentang objek penelitian. Oleh karena itu, subjek penelitian memiliki 

kedudukan sentral dalam penelitian karena data tentang gejala atau 
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masalah yang diteliti berada pada subjek penelitian. Satuan tertentu yang 

diperhitungkan sebagai subjek penelitian yang dipelajari disebut unit 

analisis atau unit elementer atau elemen penelitian. Foltz (1996:30) 

mengatakan siapa atau apa yang dipelajari dinamakan unit of analysis. Unit 

analisis merupakan unit atau elemen yang dianalisis atau dipelajari yang 

darinya ingin diketahui satu atau sejumlah hal.  

Penentuan sumber data pada penelitian kualitatif dilakukan secara 

purposive, yaitu ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian 

atau tujuan tertentu. Menurut Spradley (1980) situasi sosial ini terdiri atas 

tiga komponen pokok, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas.  

Peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif mempelajari secara 

intens situasi sosial yang terjadi pada objek penelitiannya. Objek penelitian 

dalam penelitian kualitatif ini tidak dibatasi dengan banyaknya atau jumlah 

responden. Penelitian dapat dilakukan terhadap (hanya) seorang objek 

penelitian saja. Seperti yang dilakukan oleh Clifford Shaw dengan 

bukunya The Jack-Roller, yang meneliti seorang anak brandalan yang 

menyimpang melalui metode sejarah hidup (Mulyana, 2003). Demikian 

pula dengan apa yang dimaksud dengan sampel acak (random sampling), 

penggunakan sampel acak pada penelitian kualitatif tidak mutlak harus 

ada.  

Banyak penelitian kualitatif yang dilakukan terhadap objek 

penelitian yang dilakukan dengan hanya melakukan wawancara secara 

mendalam terhadap seseorang. Dengan pertimbangan bahwa seseorang 

tersebut merupakan seorang yang mempunyai karaktiristik spesifik yang 

perlu mendapat perhatian (seperti penelitian Dedi Supriadi pada orang-

orang kreatif yang populer di Indonesia. Populasinya adalah orang kreatif 

dan populer. Adapun yang dipilih hanya beberapa orang di antaranya BJ 

Habibie). Perlu diingat bahwa hasil penelitian seperti ini tidak dapat 

digeneralisasikan. Namun, dapat digunakan sebagai rujukan bagi 

penelitian dengan situasi sosial yang sama di tempat yang berbeda dengan 

menggunakan metode yang sama.  

Dalam konteks penelitian kualitatif, penentuan sampel lebih tepat 

tidak didasarkan pada teknik penarikan sampel peluang (probability 

sampling). Hal ini karena penelitian kualitatif melihat proses sampling 

sebagai parameter populasi yang dinamis (McMillan dan Schumacher, 

2001:404). Kemudian, hal ini dapat dipahami karena kekuatan dari 
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penelitian kualitatif terletak pada kekayaan informasi yang dimiliki oleh 

responden, dari kasus yang diteliti, dan kemampuan analitis peneliti. 

Artinya, dalam penelitian kualitatif masalah yang dihadapi dalam 

penarikan sampel, ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan (judgment) 

peneliti, berkaitan dengan perlunya memperoleh informasi yang lengkap 

dan mencukupi sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian. Dengan 

demikian, logika ukuran sampel (banyak sedikitnya ukuran sampel) 

dibatasi/dihubungkan dengan tujuan penelitian, masalah penelitian, teknik 

pengumpulan data, dan keberadaan kasus yang kaya akan informasi (atau 

oleh kecukupan informasi yang diperoleh). 

Alasan lain lebih tepatnya sampling nonprobability dalam 

penelitian kualitatif adalah adanya ukuran populasi (parameter) yang tidak 

dapat dihitung (populasi tak terhingga/infinite population), yaitu ukuran 

populasi yang sudah sedemikian besarnya/tidak diketahui di mana 

keberadaannya/kondisi karakteristik elemen populasinya tidak dapat 

diidentifikasi dengan jelas sehingga sudah dan atau tidak dapat dihitung 

(uncountable). Oleh karena itu, probability sampling yang mensyaratkan 

pemilihan sampel dilakukan secara acak dan dilakukan secara objektif. 

Dalam arti tidak didasarkan semata-mata pada keinginan peneliti sehingga 

setiap anggota populasi memiliki kesempatan tertentu untuk terpilih 

sebagai sampel. Adapun sampel-sampel kualitatif yang dijelaskan oleh 

Miles dan Huberman (1992:47) cenderung sebagai berikut. 

a. Menggunakan orang yang lebih kecil jumlahnya (mengambil 

sepenggalan kecil dari suatu keseluruhan yang lebih besar).  

b. Bersifat purposifs karena proses sosial memiliki suatu logika dan 

perpaduan sehingga suatu penarikan sampel secara acak pada peristiwa-

peristiwa atau perlakuan-perlakuan, biasanya mengurangi jumlah hal-

hal kecil yang tidak akan dapat ditafsirkan.  

c. Dapat berubah, pilihan awal seorang informan dapat berubah kepada 

informan-informan baru sebagai perbandingan atau untuk menemukan 

hubungan.  

d. Usaha menemukan keseragaman dan sifat umum dunia sosial yang 

dilakukan terus dan berulang, dengan langkah-langkah 

mempertentangkan, membandingkan, mereplikasikan, menyusun 

katalog, dan mengklasifikasikan suatu objek penelitian. 
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e. Penarikan sampel (pada kasus berganda) terkait dengan keandalan 

menggeneralisasi dalam hubungannya dengan kelompok orang yang 

lebih luas, peristiwa-peristiwa, latar-latar atau proses yang 

berhubungan dengan masalah penelitian.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penarikan 

sampel tidak hanya meliputi keputusan-keputusan tentang orang-orang 

mana yang akan diamati atau diwawancara, tetapi juga mengenai latar-

latar, peristiwa-peristiwa, dan proses-proses sosial. Kajian kasus berganda 

juga menuntut pilihan-pilihan yang jelas mengenai situs-situs (kasus) mana 

yang akan dilibatkan. Kajian-kajian kualitatif menuntut pemfokusan ulang 

dan penggambaran ulang parameter-parameter kajian selama penelitian 

lapangan, tetapi sejumlah seleksi awal masih tetap diperlukan. Kerangka 

konseptual dan permasalahan penelitian menentukan fokus dan batas-batas 

di mana sampel akan dipilih.  

Jadi, sampel pada penelitian kualitatif tidak dapat ditetapkan 

dengan rumus seperti dalam penelitian kuantitatif. Sampel dalam 

penelitian kualitatif adalah semua orang, dokumen dan peristiwa-peristiwa 

(yang ditetapkan oleh peneliti) untuk diamati, diobservasi atau 

diwawancarai sebagai sumber informasi yang dianggap ada hubungannya 

dengan permasalahan penelitian  

Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa penentuan sampel 

dalam penelitian kualitatif sangat tepat jika didasarkan pada tujuan atau 

masalah penelitian, yang menggunakan pertimbangkan-pertimbangan dari 

peneliti itu sendiri, dalam rangka memperoleh ketepatan dan kecukupan 

informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan atau masalah yang dikaji 

sehingga penarikan sampel yang tepat adalah penarikan sampel 

berdasarkan tujuan (judgment sampling atau purposive sampling atau 

snowball sampling). Penentuan sampel berdasarkan tujuan adalah 

“Memilih kasus yang kaya informasi untuk diteliti secara mendalam” 

(Patton, 1990:169). Seseorang yang ingin memahami sesuatu tentang 

kasus tersebut tanpa harus melakukan generalisasi terhadap semua kasus 

yang sama. Penentuan sampel berdasarkan tujuan dilakukan untuk 

meningkatkan kegunaan informasi yang didapat dari sampel yang kecil. 

Penentuan sampel berdasarkan tujuan mengharuskan bahwa informasi 

yang didapat tentang variasi di antara subunit sebelum sampel dipilih. 

Penelitian kemudian mencari orang, kelompok, tempat, kejadian untuk 
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diteliti yang dapat memberikan banyak informasi. Dengan kata lain, 

peneliti memilih sampel yang mempunyai pengetahuan dan informasi 

tentang fenomena yang sedang diteliti. Walau bagaimanapun, penelitian 

tetap dihadapkan pada orang-orang yang dapat mengungkap informasi dan 

orang itu bisa sedikit dan bisa juga banyak, bisa homogen sifat dan 

karakteristiknya dan bisa juga berbeda. Oleh karena itu, penelitian 

kualitatif tetap dihadapkan pada pilihan untuk menentukan orang yang 

akan dijadikan informan. Informan yang ditetapkan adalah informan yang 

sesuai dengan kategori penelitian (unit analisis). Dalam hal tersebut, tipe 

yang digunakan adalah purposive sampling. Lincoln dan Guba (1985) 

mengemukakan ciri-ciri khusus sampel purposive sebagai berikut. 

a. Emergent sampling design, bersifat sementara, sebagai pedoman awal 

terjun ke lapangan, setelah sampai di lapangan boleh saja berubah 

sesuai dengan keadaan.  

b. Serial selection of sample units, menggelinding seperti bola salju (snow 

ball) sesuai dengan petunjuk yang didapatkan dari informan-informan 

yang telah diwawancarai.  

c. Continuous adjustment or 'fokusing' of the sample, siapa yang akan 

dikejar sebagai informan baru disesuaikan dengan petunjuk informan 

sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, unit sampel yang 

dipilih semakin lama semakin terarah sejalan dengan terarahnya fokus 

penelitian.  

d. Selection to the point of redundancy, pengembangan informan 

dilakukan terus sampai informasi mengarah ke titik jenuh/sama.  

Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif lebih banyak 

ditentukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian 

berlangsung (emergent sampling design). Caranya yaitu peneliti memilih 

orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang 

diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh 

dari sampel sebelumnya itu. Peneliti dapat menetapkan sampel lainnya 

yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. Praktik 

seperti inilah yang disebut sebagai "serial selection of sample units” 

(Lincoln dan Guba, 1985), atau dalam kata-kata Bogdan dan Biklen (1982) 

dinamakan "snowball sampling technigue”. Unit Sampel yang dipilih 

semakin lama semakin terarah sejalan dengan makin terarahnya fokus 



 

68 

 

penelitian. Proses ini dinamakan “continuous adjustment of fokusing of the 

sample” (Bodan dan Biklen, 1982).  

Dalam proses penentuan sampel seperti dijelaskan di atas, berapa 

besar sample tidak dapat ditentukan sebelumnya. Seperti kutipan tersebut, 

dalam sampel purposive besar sampel ditentukan oleh pertimbangan 

informasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985) bahwa 

"If the purpose is to maximize information, then sammpling is terminated 

when no new information isforth-comingfrom newly sampled units, thus 

redundancy is the primary criterion”. Dalam hubungan ini, Nasution 

(1988) menjelaskan bahwa penentuan unit sampel (responden) dianggap 

telah memadai apabila telah sampai kepada taraf "redundancy" (datanya 

telah jenuh, sampel (informan baru) tidak lagi memberikan informasi baru 

yang berarti. Artinya, kalau dilanjutkan, responden berikutnya tidak lagi 

memberikan tambahan informasi baru yang berarti. 

Faisal (1990) mengutip pendapat dari Spradley yang 

mengemukakan bahwa “situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan 

suatu situasi sosial yang di dalamnya menjadi semacam muara dan banyak 

domain lainnya”. Selanjutnya, dinyatakan bahwa sampel sebagai sumber 

data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai 

berikut. 

a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses 

enkulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekadar diketahui, tetapi juga 

dihayatinya.  

b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada 

kegiatan yang tengah diteliti. 

c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai 

informasi.  

d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil 

“kemasannya” sendiri.  

e. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti 

sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau 

narasumber.  

Seperti telah dikemukakan bahwa penambahan sampel itu 

dihentikan, manakala datanya sudah jenuh. Kemudian, berbagai informan, 

baik yang lama maupun yang baru, tidak memberikan informasi baru lagi. 

Apabila pemilihan sampel atau informan jatuh pada subjek yang benar-
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benar menguasai situasi sosial yang diteliti (objek) maka merupakan 

keuntungan bagi peneliti karena tidak memerlukan banyak sampel lagi 

sehingga penelitian cepat selesai. Jadi, yang menjadi kepedulian bagi 

peneliti kualitatif adalah “tuntasnya" perolehan informasi.  

Tipe-tipe penentuan sampel yang termasuk dalam purposive 

sampling di antaranya pemilihan lokasi, sampling komprehensif, sampling 

network, dan sampling berdasarkan jenis kasus menurut McMillan dan 

Schumacher (2001:400-404) dapat diuraikan sebagai berikut.  

1. Pemilihan Lokasi (Site Selection)  

Pemilihan lokasi yang merupakan lokasi untuk menempatkan 

orang dalam sebuah kegiatan dipilih ketika peneliti berfokus pada mikro 

proses yang kompleks. Definisi tentang kriteria lokasi sangatlah esensial. 

Kriteria tersebut harus sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian. 

Sebagai contoh, jika masalah yang diteliti adalah untuk menggambarkan 

dan menganalisis pembuatan kebijakan guru dalam pelaksanaan 

pengajaran atau perspektif dan strategi siswa terhadap manajemen kelas, 

serta konsep guru sekolah dasar tentang karir, kemudian lokasi penelitian 

ditentukan yang mempunyai hubungan di mana pemahaman dan perilaku 

dimaksud disampaikan dan dipelajari.  

2. Penarikan Sampel Komprehensif (Comprehensive Sampling)  

Sampling komprehensif di mana partisipan, kelompok, setting, 

kejadian, atau informasi yang relevan diteliti merupakan strategi sampling 

yang dipilih. Setiap subunit dapat diatur dalam bentuk dan sangat 

bervariasi sehingga seseorang tidak ingin kehilangan variasi yang 

mungkin. Sebagai contoh, penelitian tentang anak yang mengalami autis 

di suatu sekolah mengharuskan penelitian pada semua anak yang autis. 

Andaikan siswa sekolah tinggi yang berada dalam program eksternal 

dengan 35 lokasi yang berbeda. Setiap setting sangat bervariasi di rumah 

sakit, koran komunitas, persatuan buruh, dua kantor perwakilan, tempat 

perlindungan binatang, dan yang lainnya pemilihan secara komprehensif 

akan sangat penting. Hal tersebut karena kelompok cenderung kecil dan 

sumber yang sedikit, peneliti menggunakan strategi sampling yang 

lainnya. 

3. Penarikan sampel variasi maksimum (Maximum Variation Sampling)  

Sampling variasi maksimum atau pemilihan kuota merupakan 

sebuah strategi untuk menjelaskan aspek-aspek yang berbeda dari masalah 
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penelitian. Sebagai contoh, peneliti membagi populasi yang terdiri atas 

guru sekolah dasar ke dalam tiga kelompok berdasarkan masa pengabdian. 

Kemudian, dipilih perwakilan untuk diteliti perkembangan kariernya. Hal 

ini merupakan sampel yang representatif karena peneliti kualitatif hanya 

menggunakan strategi yang digunakan untuk menggambarkan secara detail 

pemaknaan yang berbeda tentang perkembangan karier seorang guru 

berdasarkan masa pengabdiannya.  

4. Penarikan Sampel Jaringan (Network Sampling)  

Network sampling yang juga disebut sampling snowball 

merupakan strategi di mana setiap partisipan yang terus-menerus atau 

kelompok dinamai berdasarkan kelompok dan individu yang ada. Masalah 

partisipan adalah dasar dalam memilih sampel. Peneliti membentuk profil 

tentang kedudukan atau ciri-ciri yang dicari dan menanyakan setiap 

partisipan untuk menyarankan yang lain yang sesuai dengan profil yang 

dibuat atau memiliki sifat-sifat yang diinginkan. Strategi ini dilakukan 

ketika partisipan yang diinginkan tidak terkumpul dalam satu grup, tetapi 

tersebar dari berbagai populasi. Sampling network sering digunakan untuk 

penelitian dengan wawancara mendalam dibandingkan dengan penelitian 

dengan observasi.  

5. Penarikan Sampel dengan Jenis Kasus (Sampling by Case Type)  

Strategi sampling yang lainnya digunakan ketika sebuah penelitian 

mengharuskan pemeriksaan terhadap jenis kasus tertentu. Hal yang perlu 

diingat adalah 'kasus' adalah analisis mendalam terhadap sebuah fenomena 

dan bukannya sejumlah orang yang menjadi sample. Contoh dari sampling 

berdasarkan jenis kasus adalah extreme case, intensive-case, typical case, 

unigue-case, reputational-case, critical-case, dan concept/theory-based 

sampling. Seorang peneliti memilih kombinasi tipe kasus sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan, khususnya penelitian dalam skala yang luas dan 

penelitian dengan proses yang panjang. 

Strategi sampling berdasarkan tujuan dalam sebuah penelitian 

diidentifikasi dari informasi utama dan dilaporkan dalam penelitian untuk 

meningkatkan kualitas data. Dengan kata lain, orang atau kelompok yang 

berpartisipasi dalam penelitian dilaporkan secara khusus untuk menjaga 

kerahasiaan data. Peneliti historikal dan legal menspesifikasi arsip dan 

koleksi pribadi yang digunakan dan sering merujuk pada setiap dokumen 

atau kasus peradilan dalam catatan kaki sebagai penjelasan. Dalam hal ini, 
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peneliti yang menggunakan teknik noninteraktif untuk meneliti kejadian 

yang lalu mengurangi ancaman untuk mendesain validitas.  

D.  Ukuran Sampel (Sample Size)  
Dalam proses penentuan sampel penelitian kualitatif, berapa besar 

sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya. Dalam sampel purposif besar 

sampel ditentukan oleh pertimbangan informasi. Sebagaimana ditegaskan 

oleh Lincoln dan Guba (dalam Satori, 1989:146) bahwa "IF the purpose is 

to maximize information, then sampling is terminated when no information 

is forthcoming from newly sampled units, thus redundanc is the primary 

criterion”. Pernyataan tersebut memberikan arti bahwa penentuan unit 

sampel (responden) dianggap telah memadai apabila telah sampai kepada 

taraf “redundancy” (ketuntasan atau kejenuhan). Artinya, bahwa dengan 

menggunakan responden selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh 

tambahan informasi baru yang berarti. Nasution (1988:32-33) menjelaskan 

bahwa penentuan unit sampel (responden) dianggap telah memadai apabila 

telah sampai kepada taraf “redundancy” (ketuntasan atau kejenuhan), 

artinya bahwa dengan menggunakan responden selanjutnya boleh 

dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti. 

Penetapan responden bukan ditentukan oleh pemikiran bahwa responden 

harus mewakili populasi, melainkan responden itu harus dapat 

memberikan informasi yang diperlukan.  

Peneliti kualitatif melihat proses sampling sebagai parameter 

populasi yang dinamis, khusus, dan phasic dibandingkan statis atau apriori. 

Ketika ada aturan statistik tentang probabilitas ukuran sampel, hanya ada 

petunjuk untuk ukuran sample berdasarkan tujuan. Sampel berdasarkan 

konsep ini dapat berkisar antara n 1 sampai n 40 atau lebih (McMillan dan 

Schumacher, 2001:404). Ukuran sampel kualitatif relatif kecil 

dibandingkan ukuran sampel untuk penelitian menggunakan perwakilan 

untuk meningkatkan populasi sampel.  

Logika ukuran sampel dihubungkan dengan tujuan penelitian, 

masalah penelitian, teknik pengumpulan data, dan keberadaan kasus yang 

kaya akan informasi. Pengetahuan dari penelitian kualitatif bergantung 

pada kekayaan informasi dari kasus dan kemampuan analitis peneliti 

dibandingkan ukuran sample.  
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Adapun petunjuk berikut ini digunakan oleh peneliti kualitatif 

untuk menentukan ukuran sampel (McMillan dan Schumacher, 2001: 404).  

a. Apa tujuan penelitian? Case study yang deskriptif eksplanasi tidak 

membutuhkan banyak kasus seperti yang dibutuhkan penelitian self-

contained yang tujuannya pada pemberian gambaran atau penjelasan. 

Selanjutnya, studi fenologikal biasanya mempunyai sedikit informan 

dibandingkan jumlah yang dibutuhkan oleh teori mendasar untuk 

menghasilkan konsep.  

b. Apa yang menjadi fokus dari penelitian? Penelitian yang berfokus pada 

proses tergantung pada lamanya proses secara natural dan sering 

mempunyai sedikit partisipan, sedangkan penelitian dengan fokus 

wawancara dengan informan yang telah dipilih tergantung akses pada 

informan tersebut.  

c. Cara seperti apa yang menjadi strategi pengumpulan data? Para peneliti 

kualitatif sering membicarakan tentang hari dalam pelaksanaan 

penelitian, apakah untuk observasi atau wawancara. Sejumlah 

penelitian mempunyai ukuran sample yang kecil, tetapi peneliti akan 

datang terus-menerus untuk mengonfirmasi data.  

d. Bagaimana keberadaan informan? Beberapa kasus jarang dan sulit 

untuk ditempatkan, beberapa yang lain mudah untuk diidentifikasi dan 

ditempatkan.  

e. Apakah informasi yang ada jadi berlebihan? Apakah akan menambah 

informasi atau kembali ke lapangan untuk mendapatkan wawasan baru? 

f. Peneliti mengumpulkan ukuran sample yang didapatkan untuk 

menelaah review dan penilaian. Kebanyakan peneliti kualitatif 

mengajukan ukuran sampel yang paling minimum dan kemudian 

melanjutkan dengan menambahkan sample ketika penelitian terjadi. 

Kajian terhadap populasi dan sampel intisari dapat dijelaskan dari tabel 

berikut. 

Tabel 4.1 Ukuran Populasi dan Sampel 

Aspek Penelitian 

Kuantitatif 

Penelitian Kualitatif 

Populasi  Populasi diartikan 

sebagai wilayah 

Populasi adalah 

situasi sosial yang 
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generalisasi yang 

terdiri atas 

subjek/objek dan 

karakteristik tertentu. 

terdiri atas tempat, 

pelaku, aktivitas dan 

waktu. 

Sampel  Bagian dari 

referesentasi populasi 

(sampel statistic) 

digunakan untuk 

digeneralisasikan. 

Nara sumber, 

partisipan, informan, 

teman dan guru 

dalam penelitian, 

(sampel toeritis, 

karena tujuannya 

adalah untuk 

menghasilkan teori). 

Sampel berfungsi 

untuk mendapatkan 

informasi yang 

maksimum. 

Teknik Sampling Banyak teknik yang 

bisa dipakai sesuai 

dengan kebutuhan. 

Umumnya 

menggunakan teknik 

purposive dan 

snowball. 

Jumlah Sampling Ditentukan sebelum 

turun ke lapangan, 

berdasarkan jumlah 

populasi dengan 

menggunakan 

perhitungsn tertentu. 

Tidak bisa ditentukan 

secara pasti di awal 

penelitian, bergulir 

seiring dengan 

pengungkapan data 

yang menunjukan 

informan yang tepat 

untuk 

mengungkapkannya. 

Pemanfaatan Hasil 

Penelitian 

Berlaku generalisasi 

untuk seluruh 

populasi. 

Hanya dapat 

dimanfaatkan untuk 

situasi sosial yang 

sama/mirip. 
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RANGKUMAN 
Pada penelitian kualitatif konsep populasi dan sampel disebut 

sebagai subjek penelitian atau unit analisis. Subjek penelitian merupakan 

entitas yang memengaruhi disain riset, pengumpulan data, dan keputusan 

analisis data. Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada 

suatu wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu 

berkaitan dengan masalah penelitian. Konsep sampel yang biasa digunakan 

dalam penelitian kuantitatif adalah sampel yang diambil dari populasi yang 

benar-benar representatif (mewakili) agar apa yang akan dipelajari dari  

sampel tersebut dapat diberlakukan untuk populasi. Populasi atau sampel 

pada pendekatan kualitatif lebih tepat disebut sumber data pada situasi 

sosial (social situation) tertentu. Kemudian, yang menjadi subjek 

penelitiannya adalah benda, hal atau orang yang melekat pada data tentang 

objek penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif lebih 

banyak ditentukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama 

penelitian berlangsung (emergent sampling design). Dalam proses 

penentuan sampel penelitian kualitatif, berapa besar sampel tidak dapat 

ditentukan sebelumnya. Dalam sampel purposif besar sampel ditentukan 

oleh pertimbangan informasi. 
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LATIHAN SOAL 

Pilihlah jawaban di bawah ini dengan benar! 

1. Populasi adalah jumlah total dari seluruh unit atau elemen di mana 

penyelidik tertarik. Pendapat tersebut sesuai dengan …. 

a. Gregory (Djailani,1998:107)  

b. (Kenneth D. Bailey:85) 

c. Congelosi dan Taylor (Djailani,1998:107) 

d. (Robert B. Burns,2000 p.83) 

2. Cara pengambilan sampel dengan teknik ini dilakukan secara 

berantai, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya 

kecil, kemudian membesar. Pernyataan tersebut merupakan salah 

satu cara pengambilan sampel yang disebut …. 

a. Snowball Sampling 

b. Purposive Sampling 

c. Random Sampling 

d. Cluster Sampling 

3. Berikut petunjuk yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk 

menentukan ukuran sampel, kecuali …. 

a. Apa tujuan penelitian?  

b. Apa yang menjadi fokus dari penelitian? 

c. Cara seperti apa yang menjadi strategi pengumpulan data?  

d. Tidak mementingkan keberadaan informan 

4. Logika ukuran sampel dihubungkan dengan …. 

a. Tujuan penelitian 

b. Masalah penelitian  

c. Analisis data 

d. Jawaban a dan b benar 

5. Perhatikan tabel berikut ini. 

 Aspek Penelitian 

Kuantitatif 

Penelitian 

Kualitatif 

A Populasi  Populasi diartikan 

sebagai wilayah 

generalisasi yang 

terdiri atas 

Populasi adalah 

situasi sosial yang 

terdiri atas tempat, 
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subjek/objek dan 

karakteristik 

tertentu. 

pelaku, aktivitas dan 

waktu. 

B Sampel  Bagian dari 

referesentasi 

populasi (sampel 

statistic) digunakan 

untuk 

digeneralisasikan. 

Nara sumber, 

partisipan, 

informan, teman dan 

guru dalam 

penelitian, (sampel 

toeritis, karena 

tujuannya adalah 

untuk menghasilkan 

teori). Sampel 

berfungsi untuk 

mendapatkan 

informasi yang 

maksimum. 

C Teknik 

Sampling 

Umumnya 

menggunakan teknik 

purposive dan 

snowball. 

Banyak teknik yang 

bisa dipakai sesuai 

dengan kebutuhan. 

D Jumlah 

Sampling 

Ditentukan sebelum 

turun ke lapangan, 

berdasarkan jumlah 

populasi dengan 

menggunakan 

perhitungsn tertentu. 

Tidak bisa 

ditentukan secara 

pasti di awal 

penelitian, bergulir 

seiring dengan 

pengungkapan data 

yang menunjukan 

informan yang tepat 

untuk 

mengungkapkannya. 

Dari tabel di atas yang tidak sesuai dengan kajian terhadap populasi 

dan sampel intisari adalah …. 

a. A 

b. B 

c. C 



 

77 

 

d. D 

Jawablah pertanyaan esai di bawah ini dengan tepat! 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan populasi! 

2. Jelaskan yang dimaksud dengan sampel! 

3. Jelaskan perbedaan antara populasi dan sampel! 

4. Bagaimana populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif? 

5. Apa yang dimaksud dengan purposive sampling dan snowball 

sampling? 
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BAB 5 

TAHAPAN-TAHAPAN PENELITIAN 

KUALITATIF  
 

Tujuan Pembelajaran:  

Untuk mengetahui dan memahami Tahapan Penelitian Kualitatif  

 

A.  Pendahuluan  
Praktik penelitian kualitatif dapat dilaksanakan dengan baik maka 

kita dapat belajar dari tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapan-

tahapan penelitian setiap langkahnya mencerminkan sisi operasional dan 

memuat sisi metodologi dan substansif yang harus dipatuhi. Oleh karena 

itu, beberapa pakar penelitian kualitatif secara akademis senantiasa 

berbeda mengungkapkan langkah penelitiannya. Ada yang 

mengembangkan dari sisi substansi dan ada pula yang menjabarkannya 

dari sisi logistik operasional.  

Dari sisi logistik operasional, para pakar menjabarkannya mulai 

dari sebelum memasuki lapangan, di lapangan dan setelah selesai di 

lapangan secara pragmentaris. Dari sisi substansi dan proses berpikir 

rasional, dimulai dari menentukan masalah apa yang akan menjadi kajian, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, fokus masalah, pelaksanaan 

penelitian, pengolahan dan pemaknaan data, pemunculan teori, dan 

pelaporan hasil penelitian.  

 

B.  Tahapan Penelitian Kualitatif  
Pada bagian pendahuluan dikemukakan bahwa banyak ahli 

mengemukakan tahapan penelitian secara berbeda-beda. Namun, 

setidaknya dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu yang 

mengemukakan berdasarkan langkah fisik (operasional lapangan/ 

pragmentaris) yang ditempuh dan berdasarkan langkah kerja pikir 

(kerangka pikir/paradigma) penelitian kualitatif. Kelompok yang 

mengemukakan langkah penelitian dari sisi operasional fisik adalah 

Bogdan dan Loflan dan Lofland. Kemudian, Creswell, Miles dan 
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Huberman, Mahamit, Morce, serta Kirk dan Miller mengembangkan 

berdasarkan paradigma/kerangka pikir.  

1. Bodgan (1972) menyajikan tiga tahapan, yaitu 

a. pra-lapangan; 

b. lapangan; dan 

c. analisis intensif. 

2. Kirk dan Miller (1986) menyatakan ada empat tahapan, yaitu 

a. invensi; 

b. temuan; 

c. penafsiran; dan 

d. eksplanasi. 

3. Loflan dan Lofland (1984) mengajukan 11 aspek, yaitu  

a. mulai dari tempat anda berada;  

b. menilai latar penelitian; 

c. masuk lapangan; 

d. bersama lapangan; 

e. mencatat dengan hati-hati (logging data); 

f. memikirkan tentang satuan;  

g. mengajukan pertanyaan; 

h. menjadi tertarik; 

i. mengembangkan analisis;  

j. menulis laporan; dan 

k. membimbing bakat. 

4. Creswell (1994) menyebutkan bahwa tahapan atau prosedur dalam 

pendekatan kualitatif meliputi langkah-langkah sebagai berikut.  

a. The Assumptions Of Gualitative Designs The Type of Design  

b. The Researcher's Role 

c. The Data Collection Procedures  

d. Data Recording Procedures 

e. Data Analysis Procedures 

f. Verification Steps 

g. The Oualitative Narrative  

5. Miles dan Huberman (Tjetjep Rehendi R, 1992), tahapan-tahapan 

penelitian kualitatif meliputi langkah-langkah sebagai berikut.  

a. Membangun Kerangka Konseptual  

b. Merumuskan Permasalahan  
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c. Penelitian Pemilihan Sampel dan Pembatasan Penelitian  

d. Instrumentasi  

e. Pengumpulan Data  

f. Analisis Data  

g. Matriks dan Pengujian  

h. Kesimpulan 

6. Mahamit (2006) tahapan penelitian kualitatif meliputi  

a. menentukan permasalahan;  

b. melakukan studi literature; 

c. penetapan lokasi;  

d. studi pendahuluan; 

e. penetapan metode pengumpulan data, observasi, wawancara, 

dokumen, dan diskusi terarah;  

f. analisis data selama penelitian;  

g. analisis data setelah validasi dan reliabilitas; serta 

h. hasil yang terdiri atas cerita, personal, deskripsi tebal, naratif, dan 

dapat dibantu tabel frekuensi.  

7. Morce (1994:220) membagi ke dalam tahapan berikut.  

a. The Stage of Reflection  

1) Identifying the topik  

2) Identifying paradigmatic perspectives 

b. The Stage of Planning  

1) Selecting a site  

2) Selecting a strategy  

3) Methodological triangulation 

4) Investigator preparation  

5) Creating and refining the research guestion  

6) Writing the proposal  

c. The Stage of Entry  

1) Sampling  

2) Interview technigues  

d. The Stage of Productive Data Collection  

1) The audit trail  

2) Verification  

e. The Stage of Withdrawal  

f. The Stage of Writing  
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, penulis melakukan 

elaborasi tahap-tahap penelitian kualitatif meliputi langkah-langkah 

sebagai berikut. 

Memilih topik kajian Menentukan topik dengan mengkaji 

paradigm dan fenomena empirik 

Menetapkan focus inquiri 

Menentukan unit analisis/katageori, sub-

unit analisis/sub-kategori 

Mengembangkan pertanyaan inquiri 

Instrumentasi Menentukan teknik pengumpulan data 

Memilih informan dan tiap unit analisis 

Menyiapkan instrumen pedoman 

observasi/partisipasi/wawancara/studi 

dokumentasi 

Pelaksanaan pemilihan Pengurusan izin  

Menemui gate keeper 

Observasi partisipasi, wawancara, studi 

dokumen, triangulasi 

Mempersiapkan catatan lapangan, FGD 

Pengelolahan data Reduksi data 

Display 

Analisis 

Hasil penelitian Kesimpulan, implikasi, rekomendasi 
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1. Memilih Topik Kajian  

Langkah pertama penelitian kualitatif secara formal adalah 

merancang penelitian. Menurut Moleong (2007:385) rancangan penelitian 

diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala 

kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu penelitian 

kualitatif. Kegiatan perencanaan penelitian kualiatif mencakup komponen-

komponen yang diperlukan walaupun masih bersifat tentatif yang meliputi 

fokus penelitian pengumpulan data, analisis data, perlengkapan penelitian, 

dan pemeriksaan keabsahan data, serta penentuan teknik penelitian. 

Merancang penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian 

kuantitatif. Rancangan penelitian kualitatif bersifat “emergent" dan bahkan 

tidak memiliki format yang baku karena rancangan adaptif dengan kondisi 

temuan di lapangan. Namun, untuk kepentingan formal akademik seperti 

pada penelitian tesis/disertasi yang perlu menempuh bimbingan dan 

tahapan formal akademik, peneliti dapat membuat desain secara tentatif 

tanpa mengurangi kesungguhan dan keseriusan peneliti. Peneliti perlu 

meyakinkan apa yang akan diungkap dan bagaimana mengungkapkannya 

bertitik tolak dari paradigma yang sedang berkembang dan dari isu-isu 

penting yang terjadi sebagai fenomena baru lapangan. Menurut Lincoln 

dan Guba dalam Moleong (2007:93) bahwa penentuan masalah bergantung 

pada paradigma apakah yang dianut oleh seorang peneliti. Jadi, penelitian 

kualitatif dilakukan bedasarkan persepsi seorang peneliti terhadap adanya 

masalah karena ia tahu paradigma yang sedang berkembang dan memiliki 

Informasi awal mengenai praktik yang dilakukan di lapangan. Agar selaras 

dengan prinsip bahwa kualitatif tidak didesain secara pasti di awal kegiatan 

maka bahasa yang tepat dalam langkah awal penelitian bukanlah 

mendesain penelitian yang memiliki interpretasi bahwa suatu desain 

adalah suatu ketetapan rancangan seperti pastinya penelitian kuantitatif 

dengan indikator yang akan diteliti. Maka dari itu, langkah awal penelitian 

kualitatif adalah memilih topik. Dikatakan memilih topik karena peneliti 

belum yakin akan kepastian menemukan topik ini relevan diteliti sesuai 

dengan kondisi lapangan. Penelitian kualitatif dimulai saat peneliti 

menemukan topik untuk dijadikan kajian. Kalau peneliti kualitatif belum 

memiliki topik untuk dijadikan fokus inguiri. Peneliti dapat mulai dengan 

memikirkan apa yang menarik untuk dipelajari.  
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Operasionalisasinya dapat berangkat dari paradigma yang sedang 

berkembang, isu yang sedang hangat dibicarakan, prestasi yang prestisius 

suatu lembaga, kebijakan yang sedang digulirkan pemerintah. Dengan 

demikian, topik dapat berangkat dari paradigma teoretis dan dari fenomena 

empirik. Misalnya, saat ini paradigma pendidikan yang sedang 

berkembang sebagai berikut. 

a. Desentralisasi pendidikan 

b. Good governance penyelenggaraan pendidikan 

c. e-learning dalam pembelajaran, dan lain-lain.  

Fenomena empirik yang sedang berkembang dan menarik untuk ditelusuri 

antara lain  

a. sekolah efektif, home schooling, SBI, SSN;  

b. kepemimpinan berbasis nilai dan budaya sekolah; 

c. sertifikasi dan akreditasi; 

d. kebijakan anggaran, BHP, kebijakan pendidik dan tenaga 

kependidikan, serta 

e. implementasi learning organization, implementasi knowledge 

management, masterplan pendidikan, dan renstra pendidikan.  

Menentukan topik kajian secara empirik dapat berangkat dari 

permasalahan dalam lingkup peristiwa yang sedang terus berlangsung dan 

dapat diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya 

penelitian. Peristiwa-peristiwa yang diamati dalam konteks kegiatan 

orang-orang/organisasi dapat menjadi inspirasi menemukan topik yang 

akan dikaji. Ketetapan suatu topik dapat dielaborasi dalam bentuk judul 

penelitian.  

a. Topik perencanaan dan kebijakan pendidikan 

1) Analisis kebijakan desentralisasi pendidikan perumusan, 

implementasi, dan evaluasi pada Kantor Dinas Pendidikan 

Propinsi Jawa Barat.  

2) Studi Perencanaan Pendidikan Model Forcasting dalam 

Perencanaan Sekolah Dasar di Kantor Dinas Kota Bandung.  

3) Pengembangan model perencanaan strategi dalam menetapkan 

faktor kunci keberhasilan pendidikan.  

b. Topik pembiayaan/ekonomi pendidikan 

1) Studi model pembiayaan sekolah swasta unggul.  
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2) Analysis unit cost untuk pendidikan berkualitas. 

3) Implementasi model biaya berbasis spek (specification or the 

underlying cost models) untuk meningkatkan efektivitas anggaran.  

4) Model biaya berbasis kegiatan dan kinerja (activity baseg costing 

atau performance based) untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 

5) Mengembangkan model pembiayaan pendidikan nasional dalam 

upaya peningkatan kualitas pendidikan. 

c. Topik Manajemen  

1) Manajemen anti korupsi pada sekolah standar nasional.  

2) Mengembangkan model sekolah berbasis kemasyarakatan. 

3) Implementasi knowledge management berbasis ICT dalam 

konteks learning organization.  

4) Mengembangkan sekolah bermutu.  

5) Transformasi UPI BHMN meliputi fokus, strategi, dan tantangan.  

d. Topik Kepemimpinan 

1) Kepemimpinan pendidikan interpreneur kepala sekolah untuk 

meningkatkan benefiditas dan kualitas sekolah. 

2) Model pendekatan inguiri dalam pengembangan nilai-nilai 

kepemimpinan kepala sekolah. 

3) Kepemimpinan transformasional. 

2. Menentukan Fokus Inguiri  

Setelah memiliki topik untuk diteliti, peneliti mulai konsentrasi 

untuk menentukan fokus penelitian. Misalnya, topik yang dipilih adalah 

kepemimpinan. Secara mendalam, paradigma kepemimpinan yang 

berkembang saat ini dan isu-isu kepemimpinan sedang hangat 

diperbincangkan orang. Paradigma desentralisasi dengan penerapan MBS 

pada sekolah menginginkan perilaku kepemimpinan mandiri yang mampu 

menentukan masa depan. Oleh karena itu, peneliti dapat fokus pada 

kepemimpinan visioner kepala sekolah sebagai fokus inguiri. Kemduian, 

yang dijadikan topik justru kepemimpinan visioner itu sendiri maka 

peneliti dapat memfokuskan pada penciptaan visi kepemimpinan kepala 

sekolah. 

3. Lakukan Survey Pendahuluan  

Fokus pada inguiri ini terdapat lapangannya. Peneliti melakukan 

survey pendahuluan. Lapangan yang dikunjungi adalah sesuai dengan 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Oleh karena itu, setelah 
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peneliti menentukan fokus maka dipilih lokasi penelitian yang digunakan 

sebagai sumber data, dengan mengasumsikan bahwa dalam penelitian 

kualitatif, jumlah (informan) tidak terlalu berpengaruh dari pada konteks. 

Peneliti dapat menghubungi praktisi yang dikenal dan dapat 

merekomendasikan tempat yang tepat atau secara formal dapat 

menghubungi pihak yang berhubungan langsung dengan lapangan, 

misalnya Dinas Pendidikan.  

Maksud dan tujuan melakukan survey pendahuluan adalah 

memastikan bahwa topik inguiri ada data lapangannya dan setelah 

melakukan penjajakan, peneliti dapat mengenai dan menilai feasibilitas 

lapangan dari sisi keadaan, situasi, latar, dan konteksnya sehingga peneliti 

dapat mempersiapkan diri, mental maupun fisik, serta menyiapkan 

perlengkapan yang diperlukan. Kegiatan awal di lapangan adalah mencari 

informasi tentang keberadaan topik kita dan apa yang menarik diungkap 

lebih lanjut yang akan dijadikan pengembangan kategori subkategori. 

Menentukan informan yang tepat untuk aktivitas ini adalah dengan 

mengetahui gatekeeper. Manajer sekolah adalah kuncinya. Oleh karena itu, 

peneliti dapat menghubungi kepala sekolah dan melakukan pendekatan 

serta mengemukakan maksud dan tujuan. Apabila kondisi lapangan 

relevan dengan maksud awal, peneliti dapat meminta izin secara informal 

kalau sekolahnya akan dijadikan subjek penelitian kualitatif. Apabila tidak 

sesuai dengan peneliti dapat mengganti lokasi atau kembali ke langkah satu 

kalau topik dan fokus tidak ada praktiknya di lapangan manapun.  

Sebelum terjun ke lapangan untuk survey pendahuluan ada proses 

mental untuk memilih lapangan. Pertanyaan-pertanyaan yang 

berhubungan dengan pemilihan lapangan adalah terkait dengan boleh 

tidaknya meneliti di tempat sendiri. Peneliti terus mempertimbangkan hal 

ini karena khawatir setelah penelitian usai ternyata hasilnya tidak diterima 

atau objektivitas dan kredibilitasnya diragukan. Apakah kita boleh meneliti 

di tempat kerja sendiri? Jawabannya adalah “who am i?”, siapa kita dan 

menempatkan dalam posisi apa? Ada anggapan kalau meneliti di tempat 

sendiri ini akan terjadi bias objektivitas. Hal tersebut sangat mungkin 

apabila peneliti tidak menempatkan diri sebagai peneliti. Penelitian 

kualitatif memiliki kaidah-kaidah yang harus dipatuhi dan langkah kerja 

yang akan divalidasi melalui “audit trail”. Walaupun sebagai pegawai 

tetaplah harus melakukan aturan-aturan penelitian kualitatif dan 
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langkahnya itu menjadi rekam jejak yang akan divalidasi. Dengan 

demikian, bukan terletak pada native ataupun asing, tetapi terletak pada 

apakah kaidah-kaidah penelitian kualitatif dipatuhi atau tidak. Di samping 

harus menempatkan diri sebagai peneliti dengan menerapkan kaidah 

penelitian. Penelitian di tempat sendiri dapat diterima apabila penelitian 

tersebut tidak bersifat evaluasi, misalnya menilai efektivitas kinerja sistem 

pelayanan akademik dosen, produktivitas kerja UPI, dan sebagainya. 

Sebaliknya, penelitian yang bersifat merekonstruksi dan mengembangkan 

suatu paradigma baru dapat dilakukan di tempat sendiri.  

4. Kaji Literatur  

Bersamaan dengan survey pendahuluan, peneliti dapat mengkaji 

literatur untuk mendapat inspirasi secara teoritik/konsep dari fokus yang 

ditelaah untuk menentuan kategori subkategori atau unit analisi sub unit 

analisis. Kajian literatur dalam posisi penelitian kualitatif tidak dibuat 

untuk dijadikan rujukan penelitian. Akan tetapi, dibuat untuk membantu 

peneliti saat mengumpulkan data sehingga tidak banyak waktu yang 

terbuang karena terlalu menelusuri atau menjelajahi daerah yang tak 

bertuan atau tidak ada hubungannya dengan penelitian. Pemahaman akan 

teori menjadi modal tersendiri bagi peneliti sehingga penelitian tidak 

terlalu dimulai dari nol, namun tidak perlu terlalu dikhawatirkan dapat 

memengaruhi objektivitas data yang diperoleh di lapangan. Hal tersebut 

karena penelitian kualitatif kuncinya tetap berada pada data di lapangan 

sehingga yang perlu diperhatikan, dipahami, dan disadari oleh peneliti 

ialah jangan terlalu berpegangan teguh pada acuan teori, melainkan 

dibiarkan berkembang pada pengumpulan data.  

Pustaka yang penting untuk diperhatikan oleh seorang peneliti 

berupa jurnal profesional, undang-undang, kebijakan-kebijakan, 

peraturan-peraturan, laporan, risalah, dan buku-buku sekolah, dokumen 

pemerintah, disertasi, dan sumber elektronik, serta hasil penelitian 

sebelumnya dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang akan 

diteliti. Langkah-langkah dalam melakukan tinjauan pustaka menurut 

James H Mc. Millan sebagai berikut. 

a. Menganalisis pernyataan masalah. Pernyataan masalah terdiri atas 

konsep atau kategori yang mengindikasikan topik dalam pencarian 

literatur.  
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b. Menemukan dan membaca literatur kedua. Membaca literaur kedua 

memberikan ringkasan mengenai topik dan membantu peneliti dalam 

menetapkan masalah dalam istilah yang lebih tepat.  

c. Mememilih indeks yang tepat sebagai pedoman yang berguna atau 

database. Peneliti menggunakan lebih dari satu indeks atau database 

bergantung dari tujuan dan ruang lingkup ikhtisar untuk menemukan 

literatur utama yang paling penting.  

d. Mengubah pernyataan masalah menjadi bahasa pencari. Konsep atau 

kategori dikombinasikan dengan pengertian yang ada di dalam kamus 

atau indeks untuk menemukan literatur yang diinginkan.  

e. Membaca literatur utama. Peneliti menulis secara singkat analisis 

terhadap setiap sumber utama dan kutipan bibliografi yang 

berhubungan dengan masalah. 

f. Menata catatan. Penataan catatan atas studi empirik dapat dilakukan 

dengan cara mengklasifikasikan menurut kategori, sub-kategori, secara 

historis, menurut hasil yang sama, atau metodologi yang digunakan. 

g. Menulis tinjauan. Menulis tinjauan hanya meliputi kutipan terhadap 

penelitian, teori, dan praktik yang berhubungan dengan pernyataan 

masalah, seperti dasar, aplikasi, atau evaluasi penelitian.  

5. Kembangkan Kategori Sub Kategori/Unit Analisis Sub Unit Analisis  

Fokus inguiri hasil dari justifikasi lapangan, selanjutnya 

dikembangkan kategori sub-kategorinya. Pengembangan ini sesuai dengan 

struktur yang dibangun atas bantuan pemahaman teoritik/konseptual hasil 

kajian literatur untuk menjadi wadah dihimpunnya data lapangan. 

Memahami kategori atau unit analisis adalah mengetahui bagian-bagian 

atau aspek-aspek apa yang akan diungkap, siapa yang dapat 

mengungkapkannya secara tepat dan dengan cara apa mengungkapkannya. 

Dengan menentukan kategori dan sub-kategori, memudahkan peneliti 

dalam menentukan batas-batas yang harus dieksplorasi di lapangan dan 

penelitian akan lebih terfokus. 

6. Kembangkan Instrumen  

Instrumen penelitian kualitatif adalah "human instrument” atau 

manusia sebagai informan maupun yang mencari data dan instrumen utama 

penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri sebagai ujung tombak 

pengumpul data (instrumen). Peneliti terjun secara langsung ke lapangan 

untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan dengan terlebih 
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dahulu sudah memiliki beberapa pedoman yang akan dijadikan alat bantu 

mengumpulkan data. Pedoman tersebut dikembangkan dari kategori/sub-

kategori yang akan dicari data lapangannya dengan menggunakan teknik 

yang tepat. Teknik yang digunakan dapat berupa kegiatan obervasi, 

partisipasi, studi dokumen, dan wawancara.  

a. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung terhadap subjek (partner penelitian) di mana sehari-

hari mereka berada dan biasa melakukan aktivitasnya. Pemanfaatan 

teknologi informasi menjadi ujung tombak kegiatan observasi yang 

dilaksanakan, seperti pemanfaatan tape recorder dan handy camera.  

b. Partisipasi  

Berpartisipasi sesungguhnya merupakan teknik observasi, namun 

ditegaskan pada partisipasi adalah keterlibatan langsung.  

c. Wawancara  

Wawancara yang dilakukan adalah untuk memperoleh makna 

yang rasional maka observasi perlu dikuatkan dengan wawancara. 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

dialog langsung dengan sumber data dan dilakukan secara tak berstruktur, 

di mana responden mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk 

mengeluarkan pikiran, pandangan, dan perasaan secara natural. Dalam 

proses wawancara ini didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis dan 

audio visual. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kebernilaian dari data 

yang diperoleh. 

 

 

d. Studi Dokumentasi  

Selain sumber manusia (human resources) melalui observasi dan 

wawancara sumber lainnya sebagai pendukung yaitu dokumen-dokumen 

tertulis yang resmi ataupun tidak resmi.  

Tabel 5.1 Contoh Pengembangan Instrumen Kualitatif 
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Kategori 
Sub 

kategori 
Teknik Informan Pedoman 

Kepemimpinan 

visioner di 

SMA 

Penciptaan 

visi 

Wawancara, 

studi 

dokumentasi 

Kepala 

sekolah, 

guru, 

siswa, 

TU, 

pengawas. 

Pedoman 

wawancara 

untuk KS, 

guru, TU, 

Pengawas, 

Orangtua, 

Pemerintah, 

Komite 

Pedoman 

untuk 

catatan 

dokumen, 

dokumen 

yang 

dibutuhkan 

adalah 

notula 

rapat, 

renstra, dn 

yang terkait 

lannya. 

 

7. Kumpulkan Data  

a. Masuk Lapangan  

Perolehan data yang diinginkan peneliti hendaknya 

mempersiapkan diri baik secara fisik, psikologis maupun mental. Secara 

fisik peneliti mempersiapkan diri dari sisi kelengkapan penelitian mulai 

dari perizinan sampai kelengkapan alat-alat bantu, seperti alat tulis, radio 

tape, handycam, notebook/ netbook. Secara psikologis maupun mental 

peneliti mempersiapkan diri untuk masuk ke lapangan dengan menata 

sikap agar tidak bertentangan dengan lapangan. Peneliti saat berada di 

lapangan bergaul dengan informan dan untuk dapat diterima secara baik 
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oleh lingkungan hendaknya bersikap egaliter yaitu tidak merasa diri paling 

tinggi dan paling mengetahui sekalipun pangkat, kedudukan dan 

pendidikan yang ditempuh berada di atas Informan.  

b. Berada di Lapangan  

Kegiatan mengumpulkan data merupakan kegiatan utama dalam 

penelitian kualitatif. Kegiatan Pengumpulan data pada dasarnya adalah 

aktivitas terjun ke lapangan. Dalam mengumpulkan data peneliti akan 

berhubungan dengan orang-orang, baik secara perorangan maupun secara 

kelompok atau masyarakat, akan bergaul, hidup, dan merasakan serta 

menghayati bersama tata cara dan tata hidup dalam suatu latar penelitian. 

Persoalan etika akan muncul apabila peneliti tidak menghormati, 

mematuhi, dan mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi yang ada. 

Oleh karena itu, untuk dapat sukses berada di lapangan, peneliti selain 

memahami teknik penelitian juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi 

dengan lingkungan yang dilandasi oleh sikap dan perilakunya yang baik 

dan menyenangkan.  

Kirk dan Miller dalam Moleong (2007:131) merumuskan hal-hal 

yang perlu diperhatikan saat peneliti berada di lapangan.  

1) Pemahaman atas petunjuk dan cara hidup  

Berupaya memahami sistem kebudayaan dengan mengadakan 

kontak pada masyarakat, khususnya para tokoh berpengaruh yang dapat 

berperan sebagai perantara dalam memahami cara hidup masyarakat 

setempat atau lokasi penelitian. 

2) Memahami pandangan hidup  

Pada saat peneliti berbaur dengan masyarakat tempat penelitian 

maka peneliti akan berhadapan dengan pandangan hidup masyarakat. Oleh 

karena itu, peneliti sebaiknya menggali pandangan hidup tersebut, bukan 

mengomentari, mengkritik, atau berusaha memaksakan pandangan 

hidupnya. 

3) Penyesuaian diri dengan keadaan lingkungan tempat penelitian  

Dalam melaksanakan penelitian secara langsung di dalam 

masyarakat di lapangan penelitian, peneliti hendaknya jangan 

menonjolkan diri. Peneliti harus mampu membina hubungan baik sehingga 

tidak terjadi rintangan dan tantangan yang muncul dari “malajusted”, 

ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan hal yang pertama dilakukan adalah 
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menata penampilan dan menyesuaikannya dengan kebiasaan, adat, tata 

cara, dan budaya latar penelitian.  

Penampilan adalah utama saat peneliti baru masuk Iapangan. 

Bagaimanapun penampilan fisik menanamkan "hallo-efect” yang 

memberikan kesan pertama yang memengaruhi baik-buruknya relasi 

selanjutnya. Setelah peneliti yakin dengan penampilannya yang menarik 

dan sesuai dengan etika berpakaian, langkah selanjutnya adalah 

membenahi cara berkomunikasi dan menjalin komunikasi simpatik dan 

empati dengan masyarakat lapangan. Berkomunikasi tidak lepas dari cara 

bertutur yang sopan dan jelas yang dapat diterima oleh komunikan secara 

etik maupun secara substantif. 

Kadang-kadang peneliti menghadapi situasi yang walaupun sudah 

menjelaskan secara berulang kali tentang maksud dan tujuan penelitian, 

namun subjek penelitian tetap tidak mengerti atau tidak mau mengerti. 

Terdapat subjek yang barangkali mengerti, tetapi tidak mau bekerja sama, 

tidak mau memberikan informasi, atau tidak mau melakukan sesuatu yang 

diharapkan peneliti. Menghadapi situasi demikian, peneliti harus 

mendekati subjek dengan memanfaatkan salah satu anggotanya sebagai 

perantara. Perangai peneliti, penyesuaian dirinya, penampilan fisik 

maupun psikis dan mental akan mempermudahnya menghadapi situasi 

serumit apapun.  

Dalam melakukan pengumpulan data dan informasi peneliti harus 

menyadari jangan sampai subjek penelitian mengarahkan pengamatan 

peneliti. Pada lapangan penelitian tertentu ada orang-orang yang punya 

karisma tertentu sehingga peneliti terbawa arus karismanya dan mematuhi 

saja petunjuk subjek untuk mengamati suatu peristiwa. Peneliti mengikuti 

petunjuk seorang subjek agar menghubungi orang lain guna memperoleh 

informasi penting. Hal ini jangan sampai terjadi karena bukan subjek yang 

memberikan arahan, melainkan maksud, tujuan, dan masalah penelitianlah 

yang menjadi acuan dalam penelitian.  

c. Memilih dan Memanfaatkan Informan  

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian. Fungsinya 

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. 

Seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar 

penelitian dan menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat 

informal. Sebagai anggota tim ia dapat memberikan pandangan dari segi 
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orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan 

yang menjadi latar penelitian tersebut. 

Seorang informan harus jujur, taat pada janji, patuh pada 

peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok 

yang mempunyai konflik dalam latar penelitian, dan mempunyai 

pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi.  

Bagi peneliti, informan adalah orang yang membantu agar dapat 

menyatu dengan masyarakat setempat, terutama bagi peneliti yang belum 

begitu mengenal tentang sistem kehidupan, adat-istiadat dan kebudayaan 

setempat. Di samping itu, manfaat informan bagi peneliti ialah agar dalam 

waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring. Jadi, sebagai 

sampling internal karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar 

pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek 

lainnya. Untuk menemukan informan dapat dilakukan melalui (1) 

keterangan orang yang berwewenang baik secara formal (pemerintah) 

maupun secara informal (tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan lain-lain) 

dan (2) wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan 

wawancara pendahuluan peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang 

dikemukakan di atas.  

d. Triangulasi  

Tujuan berada di lapangan adalah untuk mengeksplorasi 

data/informasi sehingga diperlukan kaidah-kaidah untuk mendapatkan 

informasi yang banyak dan akurat. Di samping itu, informasi yang 

diperoleh harus memenuhi syarat objektivitas sehingga peneliti harus 

melakukan triangulasi dalam mendapat/menggali informasi. Triangulasi 

adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu. Praktik triangulasi tergambar dari kegiatan peneliti yang 

bertanya pada informan A dan mengklarifikasinya dengan informan B, 

serta mengeksplorasinya pada informan C. Misalnya, wawancara dengan 

guru A tentang tipe kepemimpinan kepala sekolah, dikonfirmasi kepada 

kepala sekolah atau ke guru lain lalu ke guru lainnya lagi atau ke tata usaha, 

siswa, ke masyarakat sehingga diperoleh data yang relatif sama atau tidak 

ada lagi data/informasi baru yang diperoleh.  

e. Mencatat Data/Informasi Lapangan  

Saat berada di lapangan, peneliti mencari data dengan 

menggunakan berbagai teknik sesuai tujuan dan jenis data yang diungkap. 
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Teknik yang digunakan berupa wawancara, partisipasi aktif, observasi, 

studi dokumen. Selama melaksanakan teknik tersebut, peneliti harus 

membuat catatan agar informasi tidak terlupakan dan terabaikan untuk 

direkam. Isi catatan lapangan ini menjadi bahan utama peneliti 

menganalisis lapangan. Biasanya, catatan lapangan itu dibuat dalam 

bentuk kata-kata kunci, singkatan, simbol yang dipahami peneliti, pokok-

pokok utama saja, kemudian dilengkapi dan disempurnakan segera setelah 

selesai satu sesi melaksanakan teknik pengumpulan data.  

Peneliti sebaiknya mempunyai buku catatan khusus untuk 

mencatat dan menanyakan makna tertentu dari yang didengarnya apabila 

tidak mengerti atau untuk menghindari ketidaklengkapan penjelasan 

karena peneliti sifat lupa yang dimiliki peneliti. Peneliti juga dapat 

mencatat kata-kata yang tidak dimengerti, tetapi pengertiannya terdapat 

dalam kamus. Apabila subjek tidak berkeberatan, peneliti dapat 

menggunakan alat perekam seperti tape recorder dan video tape recorder 

untuk merekam wawancara sehingga terhindar dari terlewatnya data 

karena sifat lupa peneliti. 

Pada dasarnya, peneliti tidak dapat melakukan dua pekerjaan 

sekaligus. Beberapa petunjuk tentang cara mengingat data seperti yang 

dikemukakan oleh Bogdan (1972:41-42) sebagai berikut.  

1) Buatlah catatan secepatnya, jangan menunda-nunda pekerjaan.  

2) Jangan berbicara dengan orang lain terlebih dahulu tentang hasil 

pengamatan sebelum peneliti menuangkan ke dalam catatan lapangan. 

3) Usahakan agar tidak terjadi gangguan sewaktu peneliti menulis, 

mengetik atau mendengarkan serta menyalin hasil rekaman dari 

perekam kaset.  

4) Usahakan untuk menggambar dalam diagram keadaan fisik yang 

diamati atau struktur organisasi yang ditemui, tuliskan secara urut 

peristiwa langkah demi langkah sesuai dengan apa yang terjadi sewaktu 

diamati. 

5) Buatlah garis besar yang berisi judul-judul tentang sesuatu yang ditemui 

dalam pengamatan atau wawancara yang cukup lama dilakukan. 

6) Dalam jadwal yang disusun hendaknya disisakan banyak waktu 

sesudah pengamatan atau wawancara yang dipergunakan untuk menulis 

catatan lapangan. 
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7) Mencatat apa yang dikatakan oleh subjek secara verba tim hendaknya 

dilakukan secara teliti, namun jika ada yang terlupa, hal itu jangan 

terlalu dipusingkan. Atasi hal itu dengan jalan menuliskan. 

8) Sering apa yang dilakukan atau yang diamati terlupakan sesudah 

beberapa hari berlalu. Jika teringat segera catat lagi untuk kemudian 

dimasukkan kembali ke dalam catatan lapangan. Oleh karena itu, pada 

setiap saat serta di mana pun berada hendaknya senantiasa membawa 

catatan.  

Oleh karena itu, pada setiap saat serta di mana pun berada 

hendaknya senantiasa membawa senjata, yaitu buku catatan. Membuat 

catatan lapangan menjadi indikator peneliti yang teliti/cermat dengan 

langkah penelitian dan substansi yang ada di dalamnya.  

f. Focus Group Discussion  

Perolehan data lapangan yang akurat, tidak salah menulis, tidak 

salah redaksi tidak salah memaknai, peneliti dapat melakukan fokus group 

discussion dengan mengundang para informan kunci untuk mendiskusikan 

beberapa konsep yang berkaitan dengan data yang diungkap atau dapat 

juga menjawab beberapa pertanyaan penelitian. Pada kegiatan ini 

dimungkinkan adanya reduksi informasi, pengembangan informasi 

ataupun klarifikasi langkah kerja. 

8. Pengolahan Data 

a. Reduksi Data  

Pertama-tama dilakukan indentifikasi terhadap unit/bagian terkecil 

dalam suatu data yang memiliki makna apabila dikaitkan dengan fokus dan 

masalah penelitian. Setelah ditemukan bagian terkecil dalam data tersebut, 

kemudian dilakukan pengkodean terhadap setiap unit tersebut dengan 

tujuan agar unit tersebut dapat ditelusuri sumber asalnya.  

Operasionalisasi reduksi data dapat ditelusuri dengan 

memperlakukan data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data 

yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh 

direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada 

hal-hal yang penting. Data hasil mengihtisarkan dan memilih-memilah 

berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah 

peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data 

sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.  
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b. Display Data  

Bagian-bagian data yang memiliki kesamaan dipilah dan diberi label 

(nama). Operasionalisasi mengategorikan data dengan cara data yang 

diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat 

dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-

pola hubungan satu data dengan data lainnya. Setiap kategori yang ada 

dicari kaitannya kemudian diberi label (nama).  

c. Analisis Data  

Analisis data adalah suatu fase penelitian kualitatif yang sangat 

penting karena melalui analisis data inilah peneliti dapat memperoleh 

wujud dari penelitian yang dilakukannya. Analisis adalah suatu upaya 

mengurai menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan/ 

tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya 

dapat secara lebih terang ditangkap maknanya atau dengan lebih jernih 

dimengerti duduk perkaranya. Pekerjaan menganalisis adalah suatu 

aktivitas yang tidak akan sama bentuk dan langkahnya antara satu orang 

dengan yang lainnya. Namun demikian, apabila merujuk pada arti analisis 

sebagai suatu upaya mengurai menjadi bagian-bagian (decomposition) 

maka peneliti dapat memulai analisisnya dari fakta-fakta lapangan yang 

ditemukan yang disintesakan ke dalam kategori dan sub-kategori yang 

ditetapkan dalam penelitian.  

Analisis data lapangan sebaiknya dilakukan sesaat setelah data 

terkumpul sehingga peneliti terhindar dari salah interpretasi, lupa maksud 

simbol atau kode dalam catatan lapangan, lupa konsep dalam konteks 

situasinya. Apabila peneliti terpaksa harus menangguhkannya karena suatu 

sebab yang tidak dapat dihindari, analisis data dapat dilakukan sesudah 

kembali ke rumah tanpa harus menunda waktu sampai esok harinya. 

Dengan bimbingan dan arahan fokus penelitian, peneliti mulai memilah-

milah data yang sesuai dengan ditempatkan pada tiap kategori atau sub-

kategori dan mana yang tidak cocok, tetapi berguna bagi pengembangan 

ilmu dan menjadi praktik terbaik serta datanya mencukupi maka peneliti 

dapat menambahkannya pada kategori baru. Untuk kepentingan 

tersistematikanya data dan pemikiran, ditempuh langkah yang dapat 

menuntun peneliti ke arah analisis. Hal ini karena untuk menganalisis data 

ragam cara dapat ditempuh dan tidak menunjukan bentuk yang baku. 

9. Mendeskripsikan dan Membahas Hasil Penelitian  
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a. Mendeskripsikan Hasil Penelitian  

Pengolahan data penelitian merupakan proses berharga yang 

menghasilkan temuan-temuan penelitian yang bermakna. Kebermaknaan 

hasilnya dapat dituangkan dalam deskripsi yang terstruktur dengan baik 

dan memiliki tingkat literacy tinggi yang memudahkan orang mencerna, 

memahami dan dapat merekontruksinya pada tempat berbeda dengan 

karakteristik yang relatif sama. Mendeskripsikan hasil penelitian adalah 

menjelaskan pertanyaan penelitian sesuai data yang diperoleh di lapangan. 

Mendeskripsikan penelitian kualitatif mencoba menarasikan hasil 

pengolahan data dengan menyajikan informasi dalam bentuk teks tertulis 

atau bentuk-bentuk gambar mati atau hidup seperti foto dan video dan lain-

lain. Dalam menarasikan data kualitatif ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu (a) tentukan bentuk (form) yang akan digunakan dalam 

menarasikan data, (b) hubungkan bagaimana hasil yang berbentuk narasi 

itu menunjukan tipe/bentuk keluaran yang sudah didesain sebelumnya, dan 

(d) jelaskan bagaimana keluaran yang berupa narasi itu mengomparasikan 

antara teori dan literasi-literasi lainnya yang mendukung topik.  

b. Membahas Hasil Penelitian  

Pembahasan hasil penelitian merupakan bagian tak terpisahkan dari 

analisis data kualitatif. Hasil analisis data kualitatif yang memiliki 

kandungan empirikal knowledge (perspektif emic) yang tinggi ditelaah 

secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya dan tiap bagian didiskusikan 

dengan memberi forsi lebih besar pada perspektif etik yang dimiliki 

peneliti karena keluasan rational knowledge, authoritative knowledge, 

intuitive knowledge, dan revealed knowledge. Dalam membahas hasil 

penelitian, secara struktur yang nampak dalam narasi lebih banyak 

melibatkan rational knowledge dan substansinya banyak diulas dari 

perspektif pengetahuan yang dimiliki peneliti yang bersumber dari 

pengalaman, keahlian/profesi, dan pandangannya akan keyakinan 

hidupnya. 

10. Kesimpulan  

Dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah 

menyimpulkan data-data yang sudah diproses atau ditransfer ke dalam 

bentuk-bentuk yang sesuai dengan pola pemecahan permasalahan yang 

dilakukan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjadi saripati 

jawaban rumusan masalah dan isinya merupakan kristalisasi data lapangan 
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yang berharga bagi praktik dan pengembangan ilmu. Kesimpulan 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada yang dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat 

berupa hubungan kausal, hipotesis, konsep atau teori.  

Pada bagian kesimpulan peneliti hanya merangkumkan pokok-

pokok yang menarik saja karena hal-hal yang muncul pada bagian ini 

secara eksploratif sudah muncul pada bagian isi. Terasa aneh jika peneliti 

mengambil kesimpulan yang tidak pernah muncul dalam bab sebelumnya. 

Dari mana asalnya dan jalannya ke mana dapat sampai pada kesimpulan 

tersebut.  

11. Keabsahan Penelitian  

Peningkatan keabsahan hasil penelitian, peneliti dapat melakukan 

cek dan ricek serta croscek pada prosedur penelitian yang sudah ditempuh, 

serta telaah terhadap substansi penelitian. Keabsahan suatu penelitian 

kualitatif bergantung pada kepercayaan akan kredibilitas, transferabilitas, 

dependabilitas, dan conformabilitas.  

a. Kredibilitas (Validitas Internal)  

Keabsahan atas hasil-hasil penelitian dilakukan melalui sebagai berikut.  

1) Meningkatkan kualitas keterlibatan peneliti dalam kegiatan di 

lapangan. 

2) Pengamatan secara terus-menerus. 

3) Triangulasi, baik metode, dan sumber untuk mencek kebenaran data 

dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh sumber 

lain, dilakukan, untuk mempertajam tilikan kita terhadap hubungan 

sejumlah data. 

4) Pelibatan teman sejawat untuk berdiskusi, memberikan masukan 

dan kritik dalam proses penelitian. 

5) Menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan nilai 

kepercayaan akan kebenaran data yang diperoleh, dalam bentuk 

rekaman, tulisan, dan copy-an. 

6) Pengecekan terhadap hasil-hasil yang diperoleh guna perbaikan dan 

tambahan dengan kemungkinan kekeliruan atau kesalahan dalam 

memberikan data yang dibutuhkan peneliti.  

b. Transferabilitas  
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Hasil penelitian yang didapatkan dapat diaplikasikan oleh pemakai 

penelitian. Penelitian ini memperoleh tingkat yang tinggi apabila para 

pembaca laporan memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas 

tentang konteks dan fokus penelitian.  

c. Dependabilitas dan Conformabilitas  

Dependabilitas dan conformabilitas dilakukan dengan audit trail 

berupa komunikasi dengan pembimbing dan dengan pakar lain dalam 

bidangnya guna membicarakan permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi dalam penelitian berkaitan dengan data yang harus dikumpulkan.  

12. Laporan Hasil Penelitian  

Laporan hasil penelitian merupakaan bagian yang tidak 

terpisahkan dari kegiatan penelitian. Bagaimana orang dapat tahu 

rancangan, proses dan hasil serta absah atau tidaknya penelitian kalau tidak 

dibuat laporannya. Laporan harus segera dibuat agar konteks dan isinya 

masih mudah dicerna dan peneliti masih semangat untuk menulisnya. 

Kemudian, apabila peneliti menunda-nunda penulisan laporan mungkin 

saja akan membuat peneliti menjadi lupa dan boleh jadi masalahnya pun 

sudah berkurang kegunaannya serta kurang aktual sehingga berkurang 

nilai praktis dan pragmatisnya.  

Dalam penulisan laporan perlu diperhatikan beberapa hal, yakni 

(a) kepada siapa laporan diserahkan dan (b) siapa pengguna laporan. Kalau 

penelitian merupakan bagian dari proyek maka laporannya harus sesuai 

dengan format yang ditetapkan pemberi proyek. Isi laporan minimal akan 

mengungkap hasil yang tertulis dalam laporan sesuai tujuan penelitian atau 

pengkajian atau mungkin hal lain yang tidak diperkirakan sebelumnya. 

Secara teknis, penulisan laporan untuk saat ini sudah sangat praktis karena 

perkembangan teknologi komputer mempermudah orang dalam menulis 

dengan adanya (word processor).  

Lincoln dan Guba (1985:365-366) menyebutkan ada enam 

petunjuk yang dapat diikuti di dalam penulisan laporan sebagai berikut. 

1) Penulisan dilakukan secara informal. Tugas seorang peneliti kualitatif 

harus memberikan gambaran tentang lapangan penelitian apa adanya 

dan menurut sudut pandang responden (emic). Dengan gaya penulisan 

informal ini diharapkan penulis dapat menyajikan gambaran yang nyata 

dan jelas tentang lapangan penelitian.  
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2) Penulisan tidak bersifat penafsiran. Penulis harus benar-benar 

menuliskan berdasarkan data yang diperoleh dan bukan merupakan 

kesimpulan ataupun evaluasi penulis sendiri. Jika memang kesimpulan 

atau evaluasi itu harus dikemukakan oleh penulis, dituliskan kalimat 

yang diberi tanda khusus.  

3) Penulis menyadari jangan sampai terlalu banyak data yang dimasukkan. 

Penulis hendaknya dapat memilah data yang benar-benar harus 

dimasukkan ke dalam tulisan dan data yang hanya bersifat tambahan 

yang tidak berpengaruh terhadap penelitian sehingga laporan yang 

dibuat tidak terlalu luas dan tidak membingungkan pembaca.  

4) Penulis hendaknya tetap menjaga kerahasiaan. Apabila sumber 

informasi berkeberatan untuk menyebutkan identitasnya, penulis harus 

menjaga kerahasiaannya dengan cara menggunakan nama samaran.  

5) Penulis hendaknya tetap melaksanakan penjajakan audit. Auditing 

bertujuan untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh sehingga 

laporan yang ditulis benar-benar menggambarkan penelitian yang 

dilakukan.  

6) Penulis hendaknya menetapkan batas waktu penyelesaian laporan.  

Batas waktu perlu untuk ditetapkan supaya penyelesaian laporan 

dapat dilakukan sebelum terjadinya perubahan pada lapangan penelitian 

yang mungkin akan terjadi. 

 

RANGKUMAN 
Banyak ahli mengemukakan tahapan penelitian secara berbeda-

beda. Namun, setidaknya dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu 

mengemukakan berdasarkan langkah fisik (operasional 

lapangan/pragmentaris) yang ditempuh dan berdasarkan langkah kerja 

pikir (kerangka pikir/paradigma) penelitian kualitatif. Terdapat langkah-

langkah tahap penelitian kualitatif meliputi memilih topik kajian, 

menentukan fokus inguiri, melakukan survey pendahuluan, mengkaji 

literatur, mengembangkan kategori sub-kategori/unit analisis sub-unit 

analisis, mengembangkan instrumen, mengumpulkan data, melakukan 

pengolahan data, mendeskripsikan dan membahas hasil penelitian, 

melakukan kesimpulan, keabsahan penelitian, dan laporan hasil penelitian. 
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LATIHAN SOAL 

Pilihlah jawaban di bawah ini dengan benar! 

1. Tiga tahapan yang meliputi pra-lapangan, lapangan, dan analisis 

intensif merupakan pendapat dari …. 

a. Bodgan 

b. Kirk dan Miller 

c. Loflan dan Lofland 

d. Creswell 

2. Berikut yang bukan termasuk tahapan penelitian kualitatif adalah 

…. 

a. Validasi produk 

b. Memilih topik kajian 

c. Instrumentasi 

d. Pengolahan Data 

3. Teknik yang dapat digunakan dalam pengambilan data penelitian 

kualitatif, kecuali …. 

a. Obervasi  

b. Studi dokumen  

c. Tes 

d. Wawancara 

4. Mengundang para informan kunci untuk mendiskusikan beberapa 

konsep yang berkaitan dengan data yang diungkap atau dapat juga 

menjawab beberapa pertanyaan penelitian adalah pengertian dari 

…. 

a. Wawancara 

b. Focus Group Discussion 

c. Observasi 

d. Studi dokumen 

5. Keabsahan suatu penelitian kualitatif bergantung pada 

kepercayaan …. 

a. Reliabilitas 

b. Kredibilitas dan Reliabilitas 

c. Transferabilitas dan Objektivitas 

d. Kredibilitas, Transferabilitas, Dependabilitas, dan 

Conformabilitas 
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Jawablah pertanyaan esai di bawah ini dengan tepat! 

1. Bagaimanakah tahapan-tahapan dalam penelitian kualitatif? 

2. Sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan penelitian kualitatif 

menurut para ahli! 

3. Bagaimanakah cara memperoleh keabsahan pada penelitian 

kualitatif? 

4.  Mengapa tahapan mencatat data/informasi lapangan sangat 

penting bagi peneliti? 

5. Bagaimanakah proses pengolahan data dalam penelitian 

kualitatif?  
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BAB 6 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

OBSERVASI  
 

Tujuan Pembelajaran:  

1) Untuk mengetahui dan memahami Pengertian Observasi  

2) Untuk mengetahui dan memahami Pentingnya Observasi dalam 

Penelitian Kualitatif 

3) Untuk mengetahui dan memahami Kriteria dan Lingkup Observasi 

4) Untuk mengetahui dan memahami Manfaat Observasi 

5) Untuk mengetahui dan memahami Unsur-unsur Observasi 

6) Untuk mengetahui dan memahami Macam Observasi 

7) Untuk mengetahui dan memahami Tahapan Observasi 

8) Untuk mengetahui dan memahami Merekam Data Observasi 

9) Untuk mengetahui dan memahami Kelebihan dan Kekurangan 

Observasi 

10) Untuk mengetahui dan memahami Validitas dan Reliabilitas 

Observasi 

 

A.  Pendahuluan  
Fase terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data. 

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk 

keperluan penelitian. Mustahil peneliti dapat menghasilkan temuan, kalau 

tidak memperoleh data. Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah 

prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam 

penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui 

setting dari berbagai sumber dan berbagai cara. Dilihat dari settingnya, 

data dapat dikumpulkan dengan menggunakan sumber primer dan sumber 

sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada peneliti dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada peneliti.  

Metode pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan 

masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan 
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memengaruhi penentuan metode pengumpulan data. Banyak masalah yang 

telah dirumuskan tidak dapat dipecahkan dengan baik karena metode untuk 

memperoleh data yang diperlukan tidak dapat menghasilkan data seperti 

yang diinginkan. Salah satu cara untuk mengumpulkan data adalah dengan 

menggunakan metode observasi.  

Pepatah Cina mengatakan “ I see I know", dengan melihat kita 

dapat mengetahui secara jelas, dapat mendeskripsikan suatu gambaran dan 

dapat menangkap suatu adegan yang sulit dipahami kalau hanya 

mendengar informasi saja. Untuk mengetahui banyak tentang informasi 

lapangan peneliti melakukan pengamatan (observation). Pengamatan atau 

observasi merupakan salah satu metode utama dalam pengumpulan data 

yang dapat dilakukan oleh peneliti, mesin, atau alat listrik atau elektronis.   

Metode pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data 

yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, 

peristiwa, tujuan, dan perasaan. Teknik observasi merupakan metode 

pencarian data tentang program, proses, atau perilaku pada tangan pertama. 

Observasi memberi peluang pada peneliti untuk menggali data perilaku 

subjek secara luas mampu menangkap berbagai macam interaksi, dan 

secara terbuka mengeksplorasi topik penelitiannya. Dengan pengamatan 

langsung, peneliti dapat mengembangkan satu perspektif menyeluruh 

mengenai pemahaman satu konteks yang sedang diteliti.  

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan teknik 

pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif. 

Observasi berbeda dengan interviu, cakupan observasi lebih luas dibanding 

dengan interviu, observasi tidak terbatas hanya pada manusia saja, benda-

benda yang sekecil apapun dalam bentuk apapun dapat diamati melalui 

observasi langsung ke lapangan. Dalam melakukan observasi diperlukan 

seorang peneliti yang profesional, pada teknik pengumpulan data melalui 

observasi unsur subjektivitas sangat besar, hasil yang diperoleh melalui 

observasi sangat bergantung dari kualitas seorang peneliti. Seorang peneliti 

yang tidak profesional akan menghasilkan data yang kurang baik.  

B.  Pengertian Observasi  
Observasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti 

pengamatan atau peninjauan secara cermat. Adapun menurut para ahli 

memberikan pemahaman observasi sebagai berikut. 
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1. Alwasilah C. (2003:211) menyatakan bahwa observasi adalah 

penelitian atau pengamatan sistematis dan terencana yang diniati untuk 

perolehan data yang dikontrol validitas dan reliabilitasnya. 

2. Nasution (2003:56) mengungkapkan bahwa, observasi adalah dasar 

semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 

melalui observasi.  

3. Syaodih (2006:220) mengatakan bahwa observasi (observation) atau 

pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data 

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung.  

4. Margono (2005:158) mengungkapkan bahwa observasi diartikan 

sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala 

yang tampak pada objek penelitian.  

5. Hadi S. (Sugiyono, 2005:166) mengemukakan bahwa observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.  

6. Bungin (2007:115) menjelaskan bahwa observasi adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian 

melalui pengamatan dan pengindraan. 

Dari semua pendapat tersebut terdapat satu kesamaan pemahaman 

bahwa observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti, 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang 

harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke 

lapangan terlibat seluruh pancaindra. Secara tidak langsung adalah 

pengamatan yang dibantu melalui media visual/audiovisual, misalnya 

teleskop dan handycam. Namun, yang terakhir ini dalam penelitian 

kualitatif berfungsi sebagai alat bantu karena yang sesungguhnya observasi 

adalah pengamatan langsung pada “natural setting” bukan setting yang 

sudah direkayasa. Dengan demikian, pengertian observasi penelitian 

kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui 

keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya 

mengumpulkan data penelitian.  

 

C.  Pentingnya Observasi dalam Penelitian Kualitatif  
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Mengetahui kecenderungan perilaku seseorang terhadap suatu 

kegiatan dapat dilakukan dengan cara menyaksikan secara langsung. 

Dengan cara inilah kita dapat mempercayai apa yang sesungguhnya terjadi 

karena kita melihat dengan mata kepala sendiri. Setelah melihat, kita baru 

percaya akan kebenaran suatu hal. Dengan demikian, pengalaman 

langsung merupakan alat yang ampuh untuk menguji suatu kebenaran. 

Tidak keliru kalau timbul ungkapan bahwa "pengalaman merupakan guru 

yang terbaik”.  

Dalam konteks penelitian kualitatif, observasi tidak untuk menguji 

kebenaran, tetapi untuk mengetahui kebenaran yang berhubungan dengan 

aspek/kategori sebagai aspek studi yang dikembangkan peneliti. Observasi 

ialah kunjungan ke tempat kegiatan secara langsung sehingga semua 

kegiatan yang sedang berlangsung atau objek yang ada tidak luput dari 

perhatian dan dapat dilihat secara nyata. Semua kegiatan, objek, serta 

kondisi penunjang yang ada dapat diamati, dan dicatat.  

Dalam penelitian kualitatif observasi dipandang sebagai napas dari 

suatu penelitian, melalui observasi langsung peneliti dapat memperoleh 

data yang diharapkan, tetapi peneliti harus dilatih terlebih dahulu sebelum 

melakukan observasi sehingga akan menghasilkan data yang baik, tidak 

seperti seseorang yang menonton suatu pertandingan di TV yang hanya 

dapat menikmati permainan tersebut tanpa makna. Untuk hal ini Nasution 

(2003:57) mengungkapkan bahwa setiap orang dapat melakukan 

pengataman dan mengadakan pengamatan sepanjang hidup kita. Namun, 

untuk keperluan penelitian pengamatan itu harus dilatih agar dapat melihat 

dan mengumpulkan data yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

Kegiatan mengobservasi bukan kegiatan yang mudah karena mengandung 

hal-hal yang pelik.  

Hal-hal pelik dalam observasi yang dikemukakan Nasution (2003) 

tidak lain karena observasi berkaitan dengan permasalahan berikut.  

1. Tidak ada pengamatan dua orang sama. Betapa pun dilatih, pengamatan 

dua orang selalu ada saja perbedaannya. Apa yang kita amati adalah 

ekspresi pribadi kita, yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, 

pengalaman, pengetahuan, perasaan, nilai-nilai, harapan, dan tujuan 

kita.  

2. Mengadakan pengamatan bukan proses pasif di mana kita hanya 

mencatat apa yang terjadi, seperti halnya dengan kamera, seakan-akan 
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kita berada di luar dan terpisah dari dunia yang kita amati. Mengadakan 

observasi adalah proses aktif. Kita berbuat sesuatu, lalu kita memilih 

apa yang kita amati. 

3. Observasi memiliki kelebihan dibandingkan dengan teknik interviu, 

apa yang diperoleh lewat interviu dari kenyataan di lapangan terpisah 

jarak dan waktu. Sementara itu, melalui observasi peristiwa yang 

sedang diteliti dapat terlihat dan terekam langsung. Peneliti dapat atau 

tidak dapat melakukan kontak atau komunikasi dengan orang yang 

perilakunya sedang direkam. Teknik observasi  merupakan bagian dari 

penelitian kualitatif sama seperti pada teknik penelitian kuantitatif. 

Walaupun istilah observasi mengacu pada kegiatan menonton apa yang 

terjadi, observasi juga meliputi kegiatan mendengarkan. Data observasi 

juga sering dalam bentuk contoh mengenai kata-kata orang.  

Alwasilah C. (2003:214) menjelaskan perlunya observasi dalam 

penelitian kualitatif sebagai berikut. 

a. Perilaku responden secara alami sesungguhnya adalah manifestasi kode 

dan aturan dalam suatu budaya, bukan sekadar rutinitas kultural. Hal ini 

cenderung dianggap biasa-biasa saja, terutama oleh anggota 

masyarakatnya sendiri. Mereka baru sadar akan kode dan aturan itu 

manakala di hadapkan pada peneliti dari luar budayanya sendiri.  

b. Tugas peneliti kualitatif adalah mengeksplisitkan aturan dan kode itu 

sesuai dengan konteks keterjadian tingkah laku dalam persepsi emik 

para responden.  

c. Budaya adalah pengetahuan dan pengalaman kolektif para anggotanya. 

Untuk berfungsi maksimal dalam suatu budaya, setiap anggota 

masyarakat harus mempraktikkan utinitas budayanya sesuai dengan 

aturan-aturan tadi. Misalnya, dalam budaya akademik Amerika. 

Terdapat empat rutinitas antara lainpresentasi di depan kelas, diskusi 

kelompok, partisipasi kelas, dan berkonsultasi. 

 

D. Kriteria dan Lingkup Observasi  
Observasi digunakan dalam teknik kualitatif karena suatu objek 

hanya dapat diungkap datanya apabila peneliti menyaksikannya langsung. 

Di samping itu, peneliti ingin mengungkap gerak-gerik, sikap, suasana dan 

kesan yang akan ditangkap setelah melakukan observasi. Suatu usaha 
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pengamatan dikatakan sebagai teknik observasi karena memiliki kriteria 

sebagaimana dikatakan oleh Selitiz (Bungin, 2007:115) sebagai berikut. 

1. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara 

serius. 

2. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan. 

3. Pengamatan dicatat secara sistematik dan dihubungkan dengan 

proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya 

menarik perhatian. 

4. Pengamatan dapat dicek atau dikontrol mengenai keabsahannya.  

Alwasilah C. (2002:211) menjelaskan bahwa peneliti dapat 

melakukan teknik observasi apabila (1) peristiwa itu dapat diobservasi 

langsung, (2) diperlukan sudut pandang baru terhadap peristiwa itu, (3) 

manakala responden tidak bersedia atau tidak mungkin diwawancarai.  

Peneliti yakin bahwa teknik observasi adalah tepat untuk 

mengungkap data penelitian karena ia memiliki alasan yang kuat seperti 

yang dikemukakan Guba dan Lincoln (1981:191-193). 

1. Teknik pengamatan didasarkan pada pengalaman langsung. 

2. Teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, 

mengetahui perilaku dan peristiwa karena mengetahui kejadian yang 

sebenarnya. 

3. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam 

situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun 

pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.  

4. Terkadang peneliti ragu terhadap data yang telah dikumpulkan, 

khawatir ada yang “menceng” atau bias. Oleh karena itu, peneliti 

menyakinkannya dengan melakukan pengamatan.  

5. Teknik pengamatan mampu mengurai situasi-situasi yang rumit.  

6. Teknik pengamatan adalah suatu keharusan saat peneliti berhadapan 

dengan objek yang tidak memungkinkan diterapkan pada teknik yang 

lain seperti pada orang bisu, bayi, dan sebagainya. 

Spradiey (Alwasilah C, 2002:218) mengajukan lima kriteria untuk 

memilih fokus observasi sebagai berikut. 

1. Minat pribadi (personal interest) 

Bagi peneliti pemula fokus yang di observasi mendapatkan yang sesuai 

dengan minat pribadi. Seperti seorang turis yang pertama kali menonton 
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wayang golek, semua yang dilihatnya serba baru dan menarik. Namun, 

dari semua aspek pertunjukan mungkin terdapat satu hal yang sangat 

menarik perhatiannya dan akan menjadi fokus observasinya. 

2. Saran dari informan (sugestion by informants)  

Setelah menginterviu informan atau responden, peneliti seringkali 

mendapat petunjuk dalam melakukan observasi untuk memperkaya 

data informan atau responden sehingga dapat diminta sarannya untuk 

membantu mengidentifikasi fokus observasi.  

3. Minat teoritis (theoritical interest)  

Setelah membaca banyak literatur terkait (review of the litereture) 

dengan tema penelitian, observer akan memiliki gambaran atau 

kesimpulan teoretis perihal tema tersebut. Berdasarkan kesimpulan 

tersebut, observer akan cenderung untuk memfokuskan observasi pada 

aspek tertentu.  

4. Etnografis strategis (strategic ethnografhy)  

Ini merujuk pada situasi, dalam hal ini fokus observasi diidentifikasi 

setelah peneliti terjun ke lapangan. Misalnya, setelah observer 

mengobservasi kelas bahasa asing beberapa kali observer memutuskan 

untuk mamfokuskan observasi pada satu aspek saja, misalnya cara guru 

memberi nilai.  

5. Ranah penghimpun (organizing domain)  

Dalam setiap kegiatan,  lazim ada ranah yang apabila dipahami akan 

memudahkan pemahaman kegiatan secara keseluruhan. Contoh 

tahapan dalam berbelanja sebagai ranah atau rubrik yang memayungi 

tahapan-tahapan meliputi memasuki toko, memilih cart atau kantong 

belanja, memilih gang (barisan rak), mengambil daging, mengambil 

susu, mengambil buah-buahan, memilih counter untuk membayar, 

memindahkan belanjaan ke mobil, serta meninggalkan toko.  

Sesungguhnya peneliti dapat memperoleh informasi dari cara 

komunikasi lain, misalnya wawancara dengan peserta rapat. Akan tetapi, 

cara tersebut tidak dapat meyakinkan secara pasti apa yang terjadi 

sesungguhnya, terutama yang berkaitan dengan situasi, kondisi dan 

emosi/perasaan yang berkembang. Peneliti ingin memastikan dan 

merasakan apa yang sesungguhnya terjadi dari pengamatannya sendiri. 

Hasil pengamatan ini tidak hanya membuat yakin pengamat, tetapi juga 

dapat merasakan apa yang sesungguhnya dirasakan oleh objek.  
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Marshali (1995) menyatakan bahwa “through observation learn 

about behavior and the meaning attached to those behavior”. Melalui 

observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku 

tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ruang lingkup 

observasi berada pada data/informasi yang diungkap dari perilaku yang 

tampak dan dapat memberikan makna tersendiri. Dalam kaitan ini 

Nasution (2003:57) menyatakan bahwa dalam tiap pengamatan harus 

selalu dikaitkan dengan dua hal, yakni informasi (apa yang terjadi) dan 

konteks (hal-hal yang berkaitan di sekitarnya). Segala sesuatu terjadi 

dalam dimensi waktu dan tempat tertentu. Informasi yang dilepaskan dari 

konteksnya akan kehilangan makna. Jadi, makna sesuatu hanya diperolah 

dalam kaitan informasi dengan konteksnya. 

E.  Manfaat Observasi  
Peneliti sengaja memilih observasi karena sangat bermanfaat 

secara signifikan terhadap pemecahan masalah penelitian atau sesuai 

dengan tujuan penelitian. Data diperoleh berkat adanya peneliti di 

lapangan dengan mengadakan pengamatan secara langsung. Menurut M.O. 

Patton (1980 h.724-126) manfaat pengamatan sebagai berikut.  

1. Dengan berada di lapangan peneliti lebih mampu memahami konteks 

data dalam keseluruhan situasi. Jadi, ia dapat memperoleh pandangan 

yang holistih atau menyeluruh.  

2. Pengamatan langsung memungkinkan peneliti menggunakan 

pendekatan induktif. Jadi, tidak dipengaruhi oleh konsep-konsep atau 

pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif membuka kemungkinan 

melakukan penemuan atau discovery.  

3. Peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau yang tidak diamati 

orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu karena 

telah dianggap "biasa" dan karena itu tidak akan terungkapkan dalam 

wawancara.  

4. Peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan 

terungkapkan oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif 

atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga.  

5. Peneliti dapat menemukan hal-hal di luar persepsi responden sehingga 

peneliti memperoleh gambaran yang lebih komperehensif.  
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6. Dalam lapangan peneliti tidak hanya dapat mengadakan pengamatan 

akan tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, misalnya merasakan 

suasana situasi sosial, dengan berada secara pribadi dalam lapangan 

peneliti mempunyai kesempatan mengumpulkan data yang kaya, yang 

dapat dijadikannya dasar untuk memperoleh data yang lebih banyak, 

lebih terinci dan lebih cermat.  

 

F.  Unsur-Unsur Observasi  
Setelah berada di lapangan peneliti hendaknya dapat merekam 

perilaku atau objek yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Hal-hal 

yang akan diamati adalah yang sesuai dengan tujuan penelitian. J.P. 

Spradley (1980) menyatakan bahwa dalam tiap situasi sosial terdapat tiga 

komponen yang dapat diamati, yaitu ruang (tempat), pelaku (aktor), dan 

kegiatan (aktivitas). Ketiga dimensi dapat diperluas sehingga apa yang 

diamati sebagai berikut.  

1. Ruang (tempat) dalam aspek fisiknya.  

2. Pelaku, yaitu semua orang yang terlibat dalam situasi.  

3. Kegiatan, yaitu apa yang dilakukan orang pada situasi itu.  

4. Objek, yaitu benda-benda yang terdapat di tempat itu.  

5. Perbuatan, yaitu tindakan-tindakan tertentu.  

6. Kejadian atau peristiwa, yaitu rangkaian kegiatan.  

7. Waktu, yaitu urutan kegiatan. 

8. Tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai orang, makna perbuatan orang. 

9. Perasaan, yaitu emosi yang dirasakan dan dinyatakan.  

Berikut lima unsur penting yang harus ada dalam observasi 

menurut Merriam (Alwasilah C, 2003:215). 

1. Latar (setting), merujuk pada aspek fisik dari latar. Pengamat mencari 

jawaban dari pertanyaan berikut. Bagaimana lingkungan fisiknya? 

Bagaimana konteksnya? Tingkah laku apa yang mungkin dan tidak 

mungkin terjadi dalam konteks itu?  

2. Pelibat (participant), pengamat mencari jawaban terhadap pertanyaan-

pertanyaan berikut. Siapa saja yang ada dalam konteks itu? Berapa 

banyak dan apa peran masing-masing? Mengapa mereka ada di situ? 

Siapa saja yang boleh dan tidak boleh berada di situ?  

3. Kegiatan dan interaksi (activity and interaction). Pengamat mencari 

jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang terjadi? 
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Apakah ada urutan kegiatan yang tetap? Bagaimana responden 

berinteraksi satu sama lain dalam kegiatan itu? Bagaimana interaksi itu 

saling berhubungan?  

4. Frekuensi dan durasi (freguency and duration). Pengamat mencari 

jawaban terhadap pertanyaan berikut. Kapan situasi itu mulai terjadi 

dan berakhir? Berapa lama situasi itu berlangsung? Apakah kegiatan itu 

berulang-ulang dalam periode tertentu? Situasi apa yang menyebabkan 

munculnya situasi itu? Apakah kekhasan situasi dan kejadian itu?  

5. Faktor subtil (subtle factors). Kategori ini mungkin tidak sejelas 

kategori di atas, pengamat harus peka terhadap hal-hal berikut. 

Kegiatan informal dan tidak terencana, makna simbolik dan konotatif 

dari kosakata yang dipergunakan, komunikasi nonverbal, seperti 

pakaian dan tata ruang, ukuran yang tidak berubah seperti petunjuk-

petunjuk fisik. Hal tersebut apa yang tidak terjadi padahal semestinya 

terjadi?  

Sesuai dengan sifat "emergent”, apa yang dikemukakan di atas 

tentu saja dalam operasionalisasinya bersifat fleksibel. Biasanya, fokus 

yang mencuat di lapanganlah yang akan diamati di lapangan. Agar 

observasi terarah peneliti harus mempersiapkan pedoman observasi 

(obsrvation schedule) yang disusun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan 

penelitian. 

 

 

 

 

G.  Macam-macam Observasi  

Ryerson, (http://www.ryerson.ca/~mjoppe/ResearchProcess) 

menyebutkan enam klasifikasi dari metode observasi sebagai berikut.  

1. Observasi partisipan dan nonpartisipan, penentuannya bergantung pada 

apa yang dikehendaki oleh peneliti untuk ambil bagian dari situasi yang 

sedang dipelajarinya.  

2. Kentara (obstrusive) dan tidak kentara (unobstrusive) melalui 

penelusuran fisik. Hal tersebut bergantung pada apakah subjek yang 

dipelajari dapat mendeteksi observasi atau tidak jika menggunakan 

salah satu cara tersebut.  

http://www.ryerson.ca/~mjoppe/ResearchProcess
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3. Observasi dalam setting alami atau buatan (contrived), setting alami 

biasanya digunakan untuk mengobservasi kapan dan di mana perilaku 

tertentu dari subjek. Observasi buatan dilakukan dalam rangka 

meningkatkan perilaku tertentu dari subjek.  

Dalam jenis ini, Parsudi Suparlan (dalam Patilima, 2005:71) 

menyatakan bahwa para pelaku yang akan diamati dalam pengamatan 

diseleksi dan kondisi-kondisi yang dalam ruang atau tempat kegiatan 

pelaku diamati dan dikendalikan oleh si peneliti.  

a. Observasi tersamar dan tak tersamar, bergantung apakah subjek yang 

diobservasi sadar bahwa mereka sedang diteliti atau tidak.  

b. Observasi terstruktur dan tak terstruktur, yang mengacu pada panduan 

atau satu daftar ceklis yang digunakan untuk mengamati aspek perilaku 

yang sedang dicatat.  

c. Observasi langsung (direct) dan tak langsung (indirect), bergantung 

pada pada perilaku yang diobservasi apakah sedang terjadi atau telah 

terjadi. 

Faisal S. (1990) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi 

berpartisipasi (participant observation), observasi yang secara terang-

terangan dan tersamar (overt observation dan covert observation), dan 

observasi yang tak berstruktur (unstructured observation). Selanjutnya, 

Spradley (Komariah A, 1998:10) menjelaskan partisipasi dalam lima 

bentuk sebagai berikut. 

1. Tidak berpartisipasi, misalnya melalui radio, TV atau membaca di 

perpustakaan. 

2. Partisipasi pasif (pasive participation), hadir tetapi tidak terlibat means 

the research is present at the scene of action but does not interact or 

participate. Jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang 

yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.  

3. Partisipasi moderat (moderate participation), means that the researcher 

maintains a balance between being insider and being outsider. Dalam 

observasi ini terdapat keseimbangan antarpeneliti menjadi orang dalam 

dengan orang luar atau hadir dan menjadi insider atau outsider. Peneliti 

dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa 

kegiatan, tetapi tidak semuanya. Misalnya, peneliti dalam suatu 

simulasi dan turut serta dalam permainan.  
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4. Partisipasi aktif (active participation), means that the researcher 

generally does what other in the setting do, hadir dan melakukan objek 

serupa dengan objek penelitiannya. Dalam observasi ini peneliti ikut 

melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber, tetapi belum 

sepenuhnya lengkap.  

5. Partisipasi lengkap (complete participation), means the researcher is a 

natural participant. This is the highest level of involvement. Dalam 

melakukan pengumpulan data, peneliti sudah terlibat sepenuhnya 

terhadap apa yang dilakukan sumber data. Jadi, suasananya sudah 

natural, peneliti tidak terlihat melakukan penelitian. Peneliti 

mempelajari suatu situasi yang telah diakrabinya dan hal ini merupakan 

keterlibatan peneliti yang tertinggi terhadap aktivitas kehidupan yang 

diteliti, misalnya pemusik yang meneliti musik.  

Kelima jenis partisipasi tersebut, pada kajian Key (2008), dikenal 

dengan istilah, External Participation, Passive Participation, Balanced 

Participation, Active Participation, dan Total Participation. 

Tipe partisipasi yang pertama kurang tepat dipergunakan dalam 

penerapan pengumpulan data kualitatif. Namun, untuk zaman sekarang 

yang kecanggihan teknologinya sudah tidak diragukan lagi, tipe yang 

pertama menjadi alat bantu yang cukup efektif untuk membantu peneliti 

memperjelas dan memotret/merekam kejadian-kejadian. 

Dalam praktik kualitatif, kesempurnaan suatu partisipasi dan 

menjadi tingkatan tertinggi berpartisipasi, kalau peneliti berada pada posisi 

complete participation dalam usaha pengumpulan data. Namun demikian, 

tingkatan lainnya tetap memiliki urgensi yang tinggi sesuai dengan 

fokus/kategori data yang diungkap. Secara visual, tingkatan partisipasi 

diilustrasikan dalam gambar berikut. 
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Gambar 6.1 Tingkatan Observasi 

1. Observasi Partisipatif dan Nonpartisipatif  

Observasi partispatif merupakan seperangkat strategi penelitian 

yang tujuannya untuk mendapatkan satu keakraban yang dekat dan 

mendalam dengan satu kelompok individu dan perilaku mereka melalui 

satu keterlibatan yang intensif dengan orang di lingkungan alamiah 

mereka. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sejumlah tujuan dan 

menempatkan dirinya sebagai bagian dari objek yang sedang ia teliti 

(http://www.lifestylesurvey.org.uk/observation.html). Metode ini 

didapatkan dari kajian lapangan para ahli antropologi, khususnya dari 

Bronislaw Maliowski dan mahasiswanya di Inggris, serta para mahasiswa 

Franz Boas di Amerika, dan peneliti masyarakat kota di Chicago School of 

Sociology.  

Susan Stainback (1988) menyatakan “In participant observation, 

the researcher observes what their activites”. Dalam observasi partisipatif, 

peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang 

mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Robson (2002) 

menyatakan bahwa dalam observasi partisipan, peneliti (pengamat) 

memiliki peran dalam kelompok teramati sebagai tutor.  

http://www.lifestylesurvey.org.uk/observation.html
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Observasi partisipatif merupakan teknik berpartisipasi yang 

sifatnya interaktif dalam situasi yang alamiah dan melalui penggunaan 

waktu serta catatan observasi untuk menjelaskan apa yang terjadi. Maleong 

(2007:164) melengkapi definisi bahwa observasi partisipan adalah 

pengamatan berperan, serta pada dasarnya berarti mengadakan 

pengamatan dan mendengarkan secara secermat mungkin sampai pada 

yang sekecil-kecilnya sekalipun. Kemudian, Bogdan (dalam Maleong, 

2007: 164) juga melengkapi bahwa observasi partisipan adalah penelitian 

yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara 

peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek, dan selama itu data dalam 

bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berjalan tanpa 

gangguan.  

Peneliti seperti ini biasanya menggunakan berbagai metode 

interviu informal, observasi langsung, partisipasi dalam kehidupan satu 

kelompok, diskusi kelompok, analilsis dokumen pribadi yang dihasilkan 

dalam kelompok, self-analysis, dan sejarah hidup. Jadi, walaupun metode 

ini umumnya ditandai sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini juga bisa 

meliputi dimensi kuantitatif, observasi partisipan biasanya berjalan dalam 

satu waktu tertentu, dapat berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Waktu 

penelitian yang panjang berarti bahwa peneliti akan mendapatkan 

informasi akurat dan detil mengenai orang yang dia teliti. Detail yang dapat 

diobservasi serta detail yang tersembunyi (seperti perilaku tabu) lebih 

mudah diteliti dan dipahami melalui satu periode waktu yang lebih lama. 

Kekuatan dari observasi dan interaksi yang rentang waktunya lama adalah 

kekuatannya dalam mengungkapkan kesenjangan antara apa yang 

dikatakan partisipan (kadang apa yang mereka percaya) dengan apa yang 

seharusnya terjadi serta apa yang kenyataannya terjadi.  

Satu varian dari observasi partisipan (participant observation) 

adalah partisipan yang mengobservasi (observing participation). Dalam 

observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang 

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 

Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang 

dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan 

observasi partisipan ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, 

tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku 

yang nampak.  
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Dalam observasi partisipan, ada banyak kategori peran partisipan 

yang terjadi di lapangan penelitian kualitatif, seperti diungkapkan Junker 

(Patton, 1980:131-132). 

a. Peran serta lengkap. Pengamat dalam hal ini menjadi anggota penuh 

dari kelompok teramati. Ia akan memperoleh informasi apapun yang 

dibutuhkan, termasuk yang dirahasiakan.  

b. Peran serta sebagai pengamat. Peneliti berperan sebagai pengamat (fly 

on the wall). Kalaupun ia menjadi anggota, ia hanya berpura-pura saja, 

tidak melebur secara fisik maupun psikis dalam arti yang 

sesungguhnya.  

c. Pengamat sebagai pemeran serta. Pengamat yang secara terbuka oleh 

umum, bahkan mungkin ia atau mereka disponsori oleh subjek. Karena 

itu, segala macam informasi akan mudah diperolehnya.  

d. Pengamat penuh. Kondisi ini biasanya kedudukan antara pengamat 

dengan teramati dipisah oleh satu dinding pemisah yang hanya 

meneruskan informasi satu arah saja. Subjek tidak merasa sedang 

diamati. 

Menjalankan teknik observasi dapat dilakukan dengan ikut serta 

terlibat dalam kegiatan sebagai bagian dari kepanitiaan, misalnya 

mengamati kinerja seorang guru, siapa yang sesungguhnya aktif dan 

proaktif terhadap pelaksanaan kegiatan. Peneliti hadir dalam aktivitas 

kepanitiaan tersebut sambil mengamati satu per satu kinerja anggota 

panitia. Ia berperan serta dalam kegiatan tersebut. Sekalipun sebagai 

pengamat murni yang tidak berperan serta, tetapi diketahui keberadaannya 

oleh yang diamati sebagai pemantau. Keterlibatannya terbatas pada ia 

berada di kelas dan mengamati penampilan guru. Hal ini dikategorikan 

sebagai pengamat tidak berperan serta.  

Observasi nonpartisipatif adalah observasi yang dilakukan di mana 

si peneliti mengamati perilaku dari jauh tanpa ada interaksi dengan subjek 

yang sedang diteliti (http://www.lifest.lesurve.org.uk/ observation.html). 

Observasi nonpartisipatif sama dengan istilah pengamatan biasa. Parsudi 

Suparlan (dalam Patilima, 2005:70) menyatakan bahwa dalam pengamatan 

biasa peneliti tidak diperbolehkan terlibat dalam hubungan-hubungan 

emosi pelaku yang menjadi sasaran penelitian.  

2. Observasi Terus Terang atau Tersamar  
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Suatu etika penelitian ilmiah menginginkan penelitian dilakukan 

secara terbuka. Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan 

terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. 

Jadi, mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang 

aktivitas peneliti. Pada Observasi tertutup, observer mengadakan 

pengamatan tanpa diketahui oleh subjeknya. Biasanya pengamatan seperti 

ini dilakukan oleh peneliti pada tempat-tempat umum, seperti bioskop, 

taman, lapangan olahraga, tempat rapat umum, atau tempat tempat umum 

lainnya.  

Peneliti yang melakukan pengamatan berperan serta, tetapi tidak 

menyatakan bahwa ia sedang melakukan penelitian biasanya dilakukan 

tidak dalam bentuk resmi penelitian tetapi dalam situasi lain. Misalnya, 

seorang guru bahasa Indonesia yang mengikuti kursus bahasa inggris 

intensif dan ia sangat terkesan dengan cara mengajar guru bahasa Inggris 

tersebut dan akan menerapkannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

Setiap saat ia belajar tidak lupa ia juga mencatat cara-cara mengajar guru 

kursusnya yang ia minati. 

3. Observasi Tak Berstruktur  

Besaran teknik pengumpulan data yang sudah ditetapkan dalam 

kisi-kisi instrumen penelitian kualitatif memberikan pedoman umum 

kepada peneliti untuk melaksankan teknik penelitian. Observasi dalam 

penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstruktur karena fokus 

penelitian belum pasti. Mungkin saja akan ditentukan observasi-observasi 

selanjutnya yang berkembang selama kegiatan observasi awal 

berlangsung.  

Maksud dari observasi tidak berstruktur adalah bahwa instrumen 

observasi tidak dipersiapkan secara sistematis dari awal karena peneliti 

belum tahu pasti apa yang akan terjadi, jenis data apa yang akan 

berkembang dan dengan cara apa data baru itu paling sesuai untuk 

dieksplorasi. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan 

instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.  

Meneliti sekolah efektif, seorang peneliti menetapkan observasi 

sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya dan salah satu situasi yang 

akan diobservasi adalah performansi mengajar guru. Peneliti masuk ke 

kelas dan melakukan observasi, ia hanya memiliki rambu-rambu umum 

pembelajaran dan ternyata memang benar karena dalam pembelajaran 
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sekolah efektif guru menerapkan gaya mengajar yang tidak seperti 

kebanyakan guru menurut persepsi peneliti maka ia akan mengeksporasi 

data dengan melakukan observasi pada kelas lain, mata pelejaran lain, 

observasi pada bimbingan siswa, serta observasi pada cara guru 

berkomunikasi dengan siswa dalam pergaulan di luar kelas.  

H.  Tahapan Observasi  
Spradley (1980) menjabarkan tiga tahapan observasi, yaitu (1) 

observasi deskripsi, (2) observasi terfokus, dan (3) observasi terseleksi. 

Dalam pikiran penulis dapat pula diilustrasikan dalam uraian berikut ini. 

1. Observasi Deskriptif  

Langkah pertama tiba di lapangan, peneliti mengamati secara 

menyeluruh situasi sosial tertentu sebagai objek penelitian. Pada tahap ini 

peneliti belum memiliki kejelasan dan kepastian masalah yang akan diteliti 

baru garis besarnya saja maka peneliti melakukan penjelajah umum dan 

menyeluruh, selanjutnya melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, 

didengar, dan dirasakan. Oleh karena hasil dari observasi ini disimpulkan 

dalam keadaan yang belum tertata. Observasi tahap ini sering disebut 

sebagai grand tour observation dan peneliti menghasilkan kesimpulan 

pertama. Apabila dilihat dari segi analisis, peneliti melakukan verifikasi 

terhadap aspek/kategori yang ada pada proposal. Misalnya, penelitian 

tentang sekolah efektif yang ada di proposal tercatat fokus studi adalah 

pada budaya sekolah efektif, kepemimpinan sekolah efektif, dan 

pembelajaran sekolah efektif. Aspek-aspek ini dikaji di lapangan 

keberadaannya dan di breakdown sesuai dengan kondisi di lapangan 

kategori dan sub-kategorinya. Diamati situasi sosial yang berhubungan 

dengan ketiga aspek studi tersebut.  

 

 

2. Observasi Reduksi/Terfokus  

Setelah diverifikasi antara fokus dan kategori/sub-kategori yang 

sudah dirancang di proposal dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

Peneliti mulai melakukan mini tour observation, yaitu suatu observasi yang 

telah dipersempit yang difokuskan pada aspek tertentu, misalnya aspek 

budaya yang difokuskan pada layar terdepan budaya yaitu artifek yang 

dapat diobservasi. Observasi ini juga dinamakan observasi terfokus karena 
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pada tahap ini peneliti melakukan analisis subkategori sehingga dapat 

menemukan fokus.  

3. Observasi Terseleksi  

Langkah seleksi adalah langkah mengobservasi situasi sosial yang 

lebih terfokus. Pada tahap observasi ini peneliti telah menguraikan fokus 

yang ditemukan sehingga datanya lebih rinci. Misalnya, mengobservasi 

penataan lingkungan sekolah sebagai bagian dari artifek budaya. Menurut 

Spradley, pada tahap ini peneliti melakukan analisis komponensial 

terhadap sub-kategori dan menemukan karakteristik, kontras-

kontras/perbedaan dan kesamaan antarkategori, serta menemukan 

hubungan antara satu kategori dengan kategori yang lain. Dengan 

observasi yang lebih difokuskan pada kajian yang lebih spesifik, 

diharapkan peneliti dapat menemukan pemahaman yang mendalam 

mengenai suatu kajian. 

Pelaksanaan observasi di tahap mana pun observasi itu dilakukan, 

serta jenis observasi apa pun yang dipergunakan, peneliti kualitatif dituntut 

untuk banyak bertanya pada dirinya sendiri. Di waktu bersamaan, peneliti 

perlu menempatkan dirinya sebagai informan bagi dirinya. Kegiatan 

bertanya pada diri sendiri akan dapat mengarahkan kegiatan observasi, dan 

inilah salah satu makna posisi peneliti sebagai instrumen penelitian. 

Pertanyaan-pertanyaan yang penting diajukan pada diri sendiri pada 

dasarnya sama dengan pertanyaan yang perlu diajukan ke informan dalam 

kegiatan wawancara. Menurut Faisal (1990:81), pada wawancara terdapat 

pertanyaan deskriptif, pertanyaan struktural, dan terdapat juga pertanyaan 

kontras. Pertanyaan deskriptif dapat menuntun observasi deskriptif, 

pertanyaan struktural dapat menuntun observasi terfokus, dan pertanyaan 

kontras dapat menuntun observasi terseleksi. Penjelasan tersebut dapat 

diilustrasikan dalam bentuk visual berikut ini. 
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Gambar 6.2 Tahapan Observasi 

 

I.  Merekam Data Pengamatan  
Peneliti harus memiliki kecermatan dalam melaksanakan 

observasi. Kecermatan itu dapat direalisasikan dengan membuat catatan-

catatan saat melakukan observasi. Hal ini karena tidak semua yang kita 

amati dapat diingat secara utuh. Mungkin saja kita lupa saat 

menuangkannya pada laporan. Oleh karena itu, buatlah panduan untuk 

mencatat observasi. Creswell (1997:125) mengemukakan operasionalisasi 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menjadi suatu rangkaian dari 

tahapan-tahapan berikut. 

1. Pilih suatu lokasi untuk diamati. Kemudian, peroleh izin-izin yang 

diperlukan untuk mendapatkan akses terhadap lokasi yang telah dipilih. 

2. Di lapangan, identifikasi siapa atau apa yang harus diobservasi (amati), 

kapan, dan berapa lama. Informan kunci akan membantu dalam proses 

ini.  

3. Tentukan pada awalnya sebuah peran sebagai seorang pengamat. Peran 

ini dapat mencakup partisipan lengkap agar menjadi pengamat yang 

lengkap. Dapat saja awalnya berperan sebagai orang luar, namun 

lambat laun melebur menjadi bagian di dalam objek yang diamati.  

4. Rancang suatu protokol observasi sebagai suatu metoda pencatatan di 

lapangan. Termasuk pada protokol ini catatan deskriptif dan reflektif. 

5. Rekam berbagai aspek-aspek terkait, seperti potret informan, setting 

fisik, kejadian, dan aktivitas tertentu, serta reaksi-reaksi dari pengamat.  

6. Selama pengamatan, carilah seseorang yang dapat memperkenalkan 

Anda. Apabila Anda berasal dari luar kelompok yang diamati, bersikap 

pasif dan ramah, dan mulailah dengan objek pengamatan yang terbatas 

pada awal pengamatan. Awal penelitian merupakan waktu di mana kita 
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hanya mengambil sedikit catatan dan membatasi perhatian pada yang 

objek yang diamati.  

7. Setelah pengamatan, secara perlahan menarik diri dari lokasi, berterima 

kasih kepada partisipan dan memberitahu mereka mengenai 

pemanfaatan data dan aksesibilatas mereka terhadap studi yang 

dilakukan.  

Catatan lapangan sering digunakan untuk memberikan latar 

belakang yang dalam atau untuk membantu pengamat mengingat kejadian 

menonjol jika form pengumpulan data yang ada tidak mampu menampung 

informasi penting yang ditemukan selama pengamatan. Catatan lapangan 

terdiri atas penjelasan apa yang telah diamati. Penjelasan tersebut haruslah 

faktual, akurat, dan menyeluruh tanpa ada penilaian dan penyelidikan hal 

yang sepele. Waktu dan tanggal pengamatan harus dicatat, semua hal yang 

diyakini tak bernilai harus dimasukkan. 

Pada zaman modern ini, pencatatan di lapangan akan lebih mudah 

dengan menggunakan alat-alat teknologi seperti rekaman audio atau video 

atau audio-video. Catatan yang dibuat di lapangan berbeda arti dengan 

catatan lapangan. Catatan yang dibuat di lapangan adalah berupa coretan-

coretan yang menggambarkan clues terhadap topik terpilih. Bisa berupa 

kata-kata kunci, frasa, pokok isi pembicaraan, atau pengamatan, gambar, 

sketsa, sosiagram, diagram, dan lainnya. Catatan ini hanya berguna untuk 

perantara dari apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dicium, dan diraba. 

Catatan yang dibuat di lapangan itu kemudian dilengkapi secepatnya 

sehingga berupa narasi. Kemudian, narasi itulah yang disebut dengan 

catatan lapangan.  

J. Kelebihan dan Kekurangan Observasi  
Mengetahui hal-hal aktual dari pelaku-pelaku sebenarnya, dari 

pembicaraannya, dari sikap dan perilakunya, hanya bisa dilakukan dengan 

observasi. Namun demikian, bukan berarti observasi sempurna tidak ada 

kelemahannya dari sudut teknik penelitian. Beberapa kelebihan tersebut di 

dalamnya teriring kelemahan observasi.  

 

1. Kelebihan Observasi  

Berikut kelebihan menggunakan metode observasi. 



 

122 

 

a. Peneliti mengetahui kejadian sebenarnya sehingga informasinya 

diperoleh langsung dan hasilnya akurat.  

b. Peneliti dapat mencatat kebenaran yang sedang terjadi.  

c. Peneliti dapat memahami substansi sehingga ia dapat belajar dari 

pengalaman yang sulit dilupakan.  

d. Memudahkan peneliti dalam memahami perilaku yang kompleks.  

e. Bagi informan yang tidak memiliki waktu masih dapat 

memberikan kontribusi dengan mengizinkan untuk diobservasi.  

f. Observasi memungkinkan pengumpulan data yang tidak mungkin 

dilakukan oleh teknik lain. 

  

Dengan teknik observasi dalam penelitian kualitatif akan sangat 

membantu observer untuk mendapatkan data yang lebih akurat, holistik 

serta mendapatkan data yang sulit diungkapkan. Melalui teknik lain, 

mendapatkan data yang kontemporer serta memungkinkan untuk 

mendapatkan penemuan baru (discovery). 

2. Kekurangan Observasi  

Kekurangan metode observasi sebagai berikut.  

a. Memakan waktu yang lama. 

b. Bergantung pada kepiawaian pengamat. Kalau pengamatnya kurang 

jelas dapat menimbulkan bias dan data bisa terdistorsi.  

c. Observer apalagi yang dikenal dan disegani dapat memengaruhi 

perilaku partisipan sehingga situasinya dapat menjadi dibuat-buat 

dan kaku.  

d. Observer yang berperan serta kurang memiliki waktu untuk 

membuat catatan hasil pengamatannya.  

e. Menghasilkan data yang banyak dan kadang tidak sistematis 

sehingga menyulitkan peneliti untuk menganalisisnya.  

Margono (2005:162-163) mengatakan bahwa teknik observasi 

bergantung pada kemampuan pengamatan dan mengingat yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.  

1) Daya adaptasi, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan objek yang 

akan diamati.  

2) Kebiasaan-kebiasaan, yaitu kebiasaan atau pengalaman dalam 

kehidupan yang berperan dalam pengamatan, tetapi pola ini kerap kali 

tidak mampu menangkap fakta-fakta sebagaimana adanya. 
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3) Keinginan, yaitu keinginan untuk memperoleh hasil tertentu dalam 

penelitiannya sehingga penelitian lebih terarah pada fakta yang sesuai 

dengan keinginannya.  

4) Prasangka, yaitu prasangka tertentu terhadap objek yang diamati 

sehingga pengamatan tidak dapat dilakukan secara objektif dan bahkan 

terjerumus pada penafsiran palsu.  

5) Proyeksi, yaitu kecenderungan melemparkan kejadian di dalam diri 

observer kepada objek yang berada di luar sehingga pengamatan tidak 

dapat dilakukan secara baik.  

6) Ingatan, yaitu ingatan observer yang tidak tahan lama, tidak luas 

sehingga fakta-fakta yang dilupakan menjadi tidak tercatat, atau fakta-

fakta yang dilupakan diganti dengan interpretasi observer.  

7) Keadaan fisik dan psikis terutama perasaan yang dalam kondisi letih, 

sakit, mengantuk, marah dan lain-lain sulit untuk melakukan 

pengamatan dengan cermat.  

Alwasilah C. (2003:227) mengungkapkan beberapa kelemahan 

teknik pengumpulan data observasi antara lain reaktivitas peneliti pada 

lingkungan dan interpretasi peneliti yang mungkin sangat dipengaruhi oleh 

biasnya. Observasi juga dihujat inkonsisten dalam struktur metodenya 

sehingga sulit untuk direplikasi untuk membuktikan kebenarannya karena 

keterbatasan daya ingat manusia, adanya fenomena kehidupan yang 

kompleks dan sulit ditebak seringkali terjadi tanpa diduga-duga. Dal ini 

menyulitkan dan membuat observer terjebak dalam masalah yang 

dihadapinya. 

 

K.  Validitas dan Reliabilitas Observasi  
Objektivitas observasi merupakan hal yang sangat penting. 

Peneliti harus menjaga bias dan asumsi yang dimiliki tidak 

menginterperensi data. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dalam 

pengamatan bersifat valid dan reliabel. Ada beberapa hal yang bisa 

dilakukan dalam rangka menjaga validitas dan reliabilitas observasi 

(Prodait, 2006).  

1. Peneliti selalu siaga dengan catatan lapangan sehingga setiap tambahan 

atau kejadian tak biasa dicatat.  

2. Catatan lapangan biasanya ditulis setelah observasi dan saran dibuat 

sedini mungkin karena ingatan mengenai kejadian masih sangat segar.  
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3. Mengobservasi dengan menggunakan suatu jadwal akan membantu 

peneliti menekan ketidakpastian.  

4. Reliabilitas observasi berasal dari konsistensi pengamat. Pengamat 

harus yakin bahwa mereka membuat keputusan yang sama mengenai 

kejadian yang sama di kesempatan yang berbeda. Mereka juga harus 

membuat keputusan yang sama mengenai kejadian yang sama jika 

mereka mendengar atau melihatnya lagi, katakan dari video ataupun 

dari audiotape.  

5. Idealnya, lebih dari satu orang pengamat terlibat dalam kejadian yang 

sama, setidaknya di sesi praktik awal sehingga akan ada kesepakatan 

menganai apa yang telah terjadi dan bagaimana mengkodenya. Ini lebih 

dikenal dengan kesepakatan antarobserver (inter-observer agreement). 

 

RANGKUMAN  
Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang 

harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi penelitian kualitatif adalah 

pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, 

situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data 

penelitian. Peneliti sengaja memilih observasi karena sangat bermanfaat 

secara signifikan terhadap pemecahan masalah penelitian atau sesuai 

dengan tujuan penelitian. Lima unsur penting yang harus ada dalam 

observasi, yaitu latar (setting), pelibat (participant), kegiatan dan interaksi 

(activity and interaction), frekuensi dan durasi (freguency and duration) 

dan faktor subtil (subtle factors). Kemudian, tiga tahapan observasi, yaitu 

(1) observasi deskripsi, (2) observasi terfokus, (3) dan observasi terseleksi. 

Catatan lapangan sering digunakan untuk memberikan latar belakang yang 

dalam atau untuk membantu pengamat mengingat kejadian menonjol jika 

form pengumpulan data yang ada tidak mampu menampung informasi 

penting yang ditemukan selama pengamatan. Catatan yang dibuat di 

lapangan adalah berupa coretan-coretan yang menggambarkan petunjuk 

terhadap topik terpilih. Kelebihan observasi adalah peneliti mengetahui 

kejadian sebenarnya sehingga informasinya diperoleh langsung dan 

hasilnya akurat, peneliti dapat mencatat kebenaran yang sedang terjadi, 

peneliti dapat memahami substansi sehingga ia dapat belajar dari 

pengalaman yang sulit dilupakan, memudahkan peneliti dalam memahami 
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perilaku yang kompleks, bagi informan yang tidak memiliki waktu masih 

dapat memberikan kontribusi dengan mengizinkan untuk diobservasi, dan 

observasi memungkinkan pengumpulan data yang tidak mungkin 

dilakukan oleh teknik lain.  

Kekurangan dari metode observasi yaitu memakan waktu yang 

lama, bergantung pada kepiawaian pengamat. Kalau pengamatnya kurang 

berkualifikasi dapat menimbulkan bias dan data bisa terdistorsi. Apalagi 

observer yang dikenal dan disegani dapat memengaruhi perilaku partisipan 

sehingga situasinya dapat menjadi dibuat-buat dan kaku, observer yang 

berperan serta kurang memiliki waktu untuk membuat catatan hasil 

pengamatannya, dan menghasilkan data yang banyak serta kadang tidak 

sistematis sehingga menyulitkan peneliti untuk menganalisisnya. 

Objektivitas observasi merupakan hal yang sangat penting. Peneliti harus 

menjaga bias dan asumsi yang dimiliki tidak menginterperensi data. Hal 

ini dilakukan agar data yang diperoleh dalam pengamatan bersifat valid 

dan reliabel. 

 

LATIHAN SOAL 

Pilihlah jawaban di bawah ini dengan benar!  

1. Mengapa observasi berbeda dengan interviuw? 

a. Karena cakupan observasi lebih luas 

b. Karena cakupan observasi lebih sempit 

c. Karena observasi hanya terbatas pada manusia 

d. Karena observasi tidak terjun dalam lapangan 

2. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Pernyataan berikut merupakan pengertian observasi menurut …. 

a. Syaodih N 

b. Margono 

c. Hadi S 

d. Nasution 

3. Berikut yang bukan termasuk unsur-unsur observasi yaitu …. 

a. Ruang 

b. Masalah 

c. Pelaku 
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d. Objek 

4. Berikut ini adalah macam-macam observasi, kecuali …. 

a. Observasi tersamar dan tak tersamar 

b. Observasi terstruktur dan tak terstruktur 

c. Observasi langsung (direct) dan tak langsung (indirect)  

d. Observasi nyata 

5. Berikut yang termasuk kekurangan dari observasi adalah …. 

a. Peneliti mengetahui kejadian sebenarnya 

b. Peneliti dapat mencatat kebenaran yang sedang terjadi 

c. Memakan waktu yang lama 

d. Memudahkan peneliti dalam memahami perilaku yang 

kompleks  

Jawablah pertanyaan esai di bawah ini dengan tepat! 

1. Jelaskan pengertian dari observasi! 

2. Mengapa observasi penting dalam penelitian kualitatif? 

3. Bagaimana kriteria-kriteria observasi menurut para ahli? 

4. Sebut dan jelaskan unsur-unsur dalam observasi! 

5. Bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan observasi?  
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BAB 7 

WAWANCARA DALAM PENELITIAN 

KUALITATIF 

 
Tujuan Pembelajaran:  

1) Untuk mengetahui dan memahami Pengertian Wawancara  

2) Untuk mengetahui dan memahami Wawancara dalam Penelitian 

Kualitatif 

3) Untuk mengetahui dan memahami Maksud Wawancara 

4) Untuk mengetahui dan memahami Macam-macam Wawancara 

5) Untuk mengetahui dan memahami Jenis-jenis Pertanyaan dalam 

Wawancara 

6) Untuk mengetahui dan memahami Langkah-langkah Wawancara 

7) Untuk mengetahui dan memahami Wawancara yang Efisien dan 

Efektif 

8) Untuk mengetahui dan memahami Mencatat Isi Wawancara 

 

A. Pendahuluan 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering 

digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara 

berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara 

pewawancara (interviewer)  dan terwawancara (interviewee) dengan 

maksud menghimpun informasi dari interviewee. Interviewee pada 

penelitian kualitatif adalah informan yang daripadanya pengetahuan dan 

pemahaman diperoleh. 

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti 

berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan 

informan lebih mendalam. Sebagai pegangan, peneliti dalam 

menggunakan metode interviu adalah bahwa subjek adalah informan yang 

tahu tentang dirinya sendiri, tentang tindakannya secara ideal yang akan 

diinformasikan secara benar dan dapat dipercaya. Dengan demikian, 
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mengadakan wawancara atau interviu pada prinsipnya merupakan usaha 

untuk menggali keterangan lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber 

yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran, dan 

sebagainya. 

 

B. Pengertian Wawancara 
Beberapa definisi wawancara dikemukakan beberapa ahli 

sebagai berikut. 

1. Berg (2007:89) membatasi wawancara sebagai suatu percakapan 

dengan suatu tujuan, khususnya tujuan untuk mengumpulkan 

informasi. 

2. Sudjana (2000:234) menjelaskan bahwa wawancara adalah proses 

pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak 

penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya atau penjawab 

(interviewee). 

3. Esterberg (2002) berpendapat bahwa wawancara merupakan suatu 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu. 

Dari beberapa pernyataan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan 

atau tanya-jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya 

mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan 

jelas dari informan. 

C. Wawancara dalam Penelitian Kualitatif 

1. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam dilakukan dalam konteks observasi 

partisipasi. Peneliti terlibat secara intensif dengan tempat penelitian 

terutama pada keterlibatannya dalam kehidupan informan. Wawancara 

dalam penelitian kualitatif merupakan wawancara yang sifatnya 

mendalam. Mc Millan dan Schumacher (2001:443) menjelaskan bahwa 

wawancara yang mendalam adalah tanya-jawab yang terbuka untuk 

memperoleh data tentang maksud hati partisipan. Bagaimana 
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menggambarkan dunia mereka dan bagaimana mereka menjelaskan atau 

menyatakan perasaannya tentang kejadian-kejadian penting dalam 

hidupnya. Stainback (1988) mengemukakan bahwa interviewing provide 

the researcher a means to gain a deeper understanding of how the 

participant interpret a situation or phenomenon than can be gained 

through observation alon. Jadi, dengan wawancara maka peneliti akan 

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini 

tidak ditemukan melalui observasi. 

Dengan demikian, wawancara mendalam (in-depth interview) 

adalah suatu proses mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian 

dengan cara dialog anatara peneliti sebagai pewawancara dengan informan 

atau yang memberi informasi dalam konteks observasi partisipasi. 

Dialog antara peneliti dengan yang diteliti (informan/interviewee) 

memberi kesan bahwa sudah terjalin suatu hubungan yang intens antara 

peneliti dengan informan. Hal ini menjelaskan bahwa wawancara 

mendalam didasari oleh keakraban yang salah satunya dibangun karena 

peneliti sudah membangun suasana “rapport” dengan lingkungan 

penelitian. Peneliti dalam dialog berperan sebagai “trigger” yang menjadi 

pemimpin pemicu munculnya jawaban-jawaban yang mendalam dan 

“crusial” untuk penelitian dari informan yang menguasai dan memahami 

data/informasi. 

2. Wawancara Bertahap 

Apabila wawancara mendalam, peneliti berbaur dan mengambil 

bagian aktif dalam situasi sosial penelitian maka wawancara bertahap 

adalah wawancara yang mana peneliti melakukannya dengan sengaja 

datang berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sendiri untuk melakukan 

wawancara dengan informan, serta peneliti tidak sedang observasi 

partisipasi. Ia bisa tidak terlibat intensif dalam kehidupan sosial informan, 

tetapi dalam kurun waktu tertentu, peneliti dapat datang berkali-kali untuk 

melakukan wawancara. Sifat wawancaranya tetap mendalam, tetapi 

dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan pokok. Istilah lain dari bertahap 

dapat disebut juga wawancara bebas terpimpin atau terarah yaitu 

wawancara dengan merujuk pada pokok-pokok wawancara. 

 

D. Maksud Wawancara 
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Wawancara harus mengungkapkan perspektif emic. Bagaimana 

informan memandang persoalan atau keadaan dari segi perspektifnya 

menurut pikiran dan perasaan. Wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Hal ini 

menambah keyakinan peneliti bahwa data yang disampaikan benar dan 

terpercaya. Wawancara (interview) dilakukan dengan cara mengajukan 

pertanyaan secara langsung oleh interviu kepada yang diwawancara. 

wawancara dilakukan apabila ditujukan kepada seseorang (Misalnya, 

wawancara dengan ketua komite sekolah, wawancara dengan wakil siswa) 

atau apabila responden memiliki keterbatasan komunikasi tulisan 

(Misalnya, wawancara dengan orang tua yang tidak dapat membaca). 

Peneliti yang melakukan wawancara bermaksud untuk 

mengungkapkan data dan informasi dari sumber langsung yang sifat 

datanya berhubungan dengan makna-makna yang berada dibalik perilaku 

atau situasi sosial yang terjadi. Lincoln dan Guba (1980) menjelaskan 

maksud dari penggunaan teknik wawancara. 

1. Mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, 

motivasi, tuntunan, kepedulian dan lain-lain. 

2. Merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami 

masa lalu. 

3. Memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan 

untuk dialami pada masa yang akan datang. 

4. Memverifikasi, mengubah, memperluas informasi yang diperoleh dari 

orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi). 

5. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang 

dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. 

Dengan alasan tersebut peneliti dapat menggunakan metode 

wawancara. Dalam praktiknya peneliti senantiasa terikat dengan tujuan 

wawancara yaitu mengungkap informasi yang sesuai dengan kategori/sub-

kategori penelitian. Walaupun suasana dialog penuh dengan keakraban, 

peneliti tetaplah dengan kesadarannya terhadap tujuan penelitian sehingga 

ia tidak terbawa arus pembicaraan yang mungkin saja mengarah kepada 

hal-hal pribadi yang emosional. Saat-saat wawancara peneliti terus 

mengembangkan tema-tema wawancara baru yang dapat memperkaya 

informasi mengenai kategori/sub-kategori yang diungkap. 
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Memperhatikan cara kerja metode in-depth interview menyiratkan 

sudah terjadinya hubungan sebelumnya dan hubungan itu dibangun dalam 

konteks observasi. Dengan demikian, selama melakukan observasi peneliti 

juga melakukan interviu kepada orang-orang yang ada di dalamnya. 

E. Macam-macam Wawancara 
Berg (2007) menyebutkan tiga jenis wawancara, yaitu 

1. wawancara terstandar (standardized interview); 

2. wawancara tidak terstandar (unstandardized interview); dan 

3. wawancara semi standar (semistandardized interview. 

Dalam istilah Esterberg (2002), yaitu 

1. wawancara terstruktur (structured interview); 

2. semi struktur (semistructured interview); serta 

3. tidak terstruktur (unstructured interview). 

Mc Millan & Schumacher (2001:444), membagi wawancara menjadi 

tiga macam, yaitu 

1. wawancara informal; 

2. wawancara terbimbing; dan 

3. wawancara terbuka terstandar. 

Sebagaimana menurut Patton (1980:197), terdapat tiga jenis 

wawancara berdasarkan perencanaan pertanyaan, yaitu 

1. wawancara pembicaraan informal; 

2. wawancara bebas terpimpin (controlled interview); serta 

3. wawancara baku terbuka. 

 

Sementara itu, Nasution (2003:72) mengemukakan tentang 

wawancara berstruktur dan tak berstruktur. 

1. Wawancara Terstandar (standardized interview)  

Wawancara terstandar (standardized interview) dalam istilah 

Esterberg disebut dengan wawancara terstruktur (Structured interview) dan 

istilah Patton adalah wawancara baku terbuka. Maksudnya adalah 

wawancara dengan menggunakan sejumlah pertanyaan yang terstandar 

secara baku. Wawancara terstandar digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui 

dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, 

dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan 
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instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif 

jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap 

informan memperoleh pertanyaan yang sama, mulai dari urutan 

pertanyaannya, kata-katanya, dan cara penyajiannya dan pengumpul data 

mencatatnya. Pendalaman (probing) bisa saja terjadi apabila situasi 

memungkinkan dan ini sangat bergantung pada kecakapan pewawancara. 

Wawancara ini efektif dilakukan untuk menjaring data/informasi dari 

banyak orang, misalnya wawancara dengan siswa tentang jenis evaluasi 

yang dilakukan guru. Dengan wawancara terstruktur ini pula, 

pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai 

pengumpul data. Supaya setiap pewawancara mempunyai keterampilan 

yang sama maka diperlukan training kepada calon pewawancara.  

2. Wawancara Semi Standar (semistandardized interview)  

Wawancara Semi Standar (semistandardized interview) dalam 

istilah Esterberg disebut dengan wawancara semistruktur (semistructured 

interview) dan istilah Patton adalah wawancara bebas terpimpin 

(controlled interview). Pendekatan menggunakan petunjuk umum 

wawancara yang merupakan kombinasi wawancara terpimpin dan tak 

terpimpin yang menggunakan beberapa inti pokok pertanyaan yang akan 

diajukan, yaitu interviewer membuat garis besar pokok-pokok 

pembicaraan. Namun, dalam pelaksanaannya interviewer mengajukan 

pertanyaan secara bebas, pokok-pokok pertanyaan yang dirumuskan tidak 

perlu dipertanyakan secara berurutan dan pemilihan kata-katanya juga 

tidak baku, tetapi dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan 

situasinya.  

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept 

interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas apabila 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis 

ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana 

pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam 

melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan 

mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. 

 

  

3. Wawancara Tidak Terstandar (untandardized Interview)  
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Wawancara tidak terstandar (unstandardized interview) dalam 

istilah Esterberg disebut dengan wawancara tidak terstruktur (unstructured 

interview) dan istilah Patton adalah wawancara pembicaraan informal atau 

disebut juga wawancara tak terpimpin (non-directed/unguided interview). 

Wawancara ini menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman 

wawancara. Pewawancara (interviewer) dengan informannya 

(interviewee) melakukan wawancara secara informal dengan bentuk 

pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada spontanitas interviewer 

itu sendiri, terjadi dalam suasana wajar dan bahkan interviewee tidak 

merasa atau menyadari bahwa ia sedang diwawancarai.  

Wawancara tidak terstandar adalah wawancara yang bebas di 

mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstandar atau 

terbuka, sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan 

untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti. Pada 

penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal 

tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek sehingga 

peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa 

yang harus diteliti. Untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang 

lebih lengkap maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak-

pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam objek.  

Wawancara tidak terstandar dilakukan karena peneliti belum tahu 

jawaban apa yang akan diperoleh dari informan dan jawaban-jawaban itu 

akan menjadi titik berangkat pengembangan pertanyaan yang akan 

ditindaklanjuti dalam bentuk wawancara terstruktur. Tujuan wawancara 

tak berstruktur ialah memperoleh keterangan yang terinci dan mendalam 

mengenai pandangan Orang lain, misalnya seorang pengawas sekolah yang 

baru bertugas melakukan wawancara dengan guru tentang situasi dan 

kondisi PBM. Ia belum menyiapkan pertanyaan spesifik, misalnya 

langsung pada problema metode mengajar, tetapi pengawas bertanya 

tentang kesulitan apa yang ditemui dalam pembelajaran. Pengawas tidak 

dapat meramalkan keterangan apa yang akan diberikan oleh guru, dan 

belum diketahui dengan jelas ke arah mana pembicaraan akan 

berkembang. 
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4. Menciptakan Suasana “Rapport”  

Penelitian kualitatif berusaha menggali data/informasi dari 

Informan. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menjalin hubungan baik 

dengan informan. Wawancara akan berlangsung baik kalau telah tercipta 

rapport antara peneliti dengan informan. Stainback (1988) menyatakan 

"Rapport is a relationship of mutual trust ang emotional affinity between 

two or more people. Establishing rapport is an important task for the 

gualitative research". Suasana “rapport” baik karena dapat mengeliminasi 

kecanggungan-kecanggungan dan peneliti dapat beradaptasi dengan 

karakteristik atau kepribadian informan. Untuk menciptakan raport, 

Bogdan memberikan saran sebagai berikut. 

a. Accommodate yourself to the routines of the informants or participants 

and their ways of doing things. Masuk dalam rutinitas informan 

memungkinkan terjadinya hubungan baik. Hal ini tidak mungkin 

terjadi apabila interviewer tidak terlibat langsung dengan kegiatan 

informan. Artinya, sudah terjadi observasi partisipasi.  

b. Try to establish what you have in common with them. Get to know 

them through conversations about fishing, children, sickness, past 

job, and food.  

c. Help people out and become a participant observer, when feasible, in 

their daily activities. That is, try to be an integral part of their 

activities.  

d. Display interest in what people have to say and what they are doing.  

e. Act like a person who belongs but at the same time be yourself. Don't 

over do it by trying to be something's you are not. It is important to 

relax and be yourself to whatever degree possible. 

5. Alat Bantu Wawancara  

Alat bantu wawancara digunakan agar wawancara lebih efektif 

dan efisien. Pada saat proses digunakan instrumen berupa pertanyaan-

pertanyaan wawancara dan untuk membantu mengingatnya digunakan 

catatan dan alat bantu seperti tape recorder. 

Buku catatan diperlukan karena pewawancara khawatir tidak dapat 

mengingat semuanya selepas wawancara. Ia mencatat hal-hal penting dan 

kunci-kunci kata atau simbol-simbol yang ia pahami dan selanjutnya akan 

dicatat secara lengkap dalam hasil catatan lapangan. Hal yang perlu 

diperhatikan dalam mencatat jangan sampai informan terganggu atau 
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hilang konsentrasi. Walaupun sudah ada netbook, komputer kecil, namun 

keberadaannya dalam proses wawancara belum tentu efektif karena 

mungkin saja akan membuat suasana wawancara terganggu dengan 

konsentrasinya interviewer terhadap netbooknya.  

Penggunaan tape recorder bisa menjadi alat bantu efektif karena 

dapat merekam semua percakapan atau pembicaraan. Namun, dalam 

penggunaannya perlu dikomunikasikan terlebih dahulu kepada informan 

apakah dibolehkan atau tidak. Hal ini menyangkut etika penelitian. Dalam 

penelitian ilmiah sebaiknya penggunaan alat tidak dilakukan secara 

sembunyi-sembunyi. Begitupun untuk penggunaan kamera. Selain 

kamera, dapat digunakan untuk mengabadikan objek penelitian juga untuk 

memotret gambar interviewer dan interviewee yang sedang melakukan 

percakapan yang dapat dijadikan bukti dilakukannya pengumpulan data. 

Wawancara sebaiknya dilakukan dengan face to face. Namun, 

dengan alasan tertentu, pewawancara dapat menggunakan pesawat telepon, 

tele conference melalui TV atau lewat internet yang dilengkapi webcam. 

Tentu saja ini disesuaikan dengan tujuan/maksud penelitian. kalau 

informasi yang ingin diperoleh adalah melengkapi informasi dasar dan 

tidak untuk memahami konteks lingkungan dan suasana yang dibangun 

dalam wawancara, maka cara ini bisa menjadi pilihan. 

F. Jenis-jenis Pertanyaan dalam Wawancara  
Guba dan Lincoln (1988) mengklasifikasikan jenis-jenis 

pertanyaan untuk wawancara sebagai berikut.  

1. Pertanyaan hipotesis.  

2. Pertanyaan yang meminta respons ideal dari informan.  

3. Pertanyaan yang menantang informan untuk merespons dengan 

memberikan hipotesis alternatif. 

4. Pertanyaan interpretatif adalah suatu pertanyaan yang menyarankan 

kepada informan untuk memberikan interprestasinya tentang suatu 

kejadian.  

5. Pertanyaan yang memberikan saran.  

6. Pertanyaan untuk mendapatkan suatu alasan.  

7. Pertanyaan untuk mendapatkan argumentasi.  

8. Pertanyaan untuk mengungkap sumber data tambahan.  

9. Pertanyaan yang mengungkapkan kepercayaan terhadap sesuatu  
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10. Pertanyaan yang mengarahkan. Dalam hal ini, informan diminta 

untuk memberikan informasi tambahan.  

Selanjutnya, Patton (1980:207-211) menggolongkan enam jenis 

pertanyaan dan setiap pertanyaan satu sama lain saling berkaitan. 

1. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau perilaku  

Pertayaan ditujukan untuk mengungkapkan pengalaman informan 

dan yang ditanyakan adalah tindakan apa yang dilakukan informan dalam 

posisinya sebagai seseorang dalam pengalaman itu. Misalnya, pengalaman 

dia sebagai kepala sekolah dan beberapa tindakan yang dilakukan saat 

memecahkan persoalan indisiplin guru.  

2. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai  

Adakalanya peneliti ingin minta pendapat kepada informan 

terhadap data yang diperoleh dan peneliti ingin memahami proses kognitif 

dan interpretasi interviewee terhadap fakta-fakta yang diajukan. Dengan 

demikian, pertanyaan peneliti yang dilontarkan kepada informan 

berkenaan dengan pendapatnya tentang suatu data/fakta. Misalnya, 

pertanyaan mengenai data yang diperoleh interviewer tentang pelaksanaan 

sertifikasi yang masih belum sepenuhnya terlaksana. Menurut pendapat 

Bapak/Ibu bagaimana seharusnya pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan 

agar pelaksanaannya efektif? 

3. Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan  

Perasaan merupakan respons alamiah atau emosional sehingga 

mendapatkan data tentang perasaan orang bukan merupakan wawancara 

yang mudah apabila dibandingkan dengan pertanyaan yang berkaitan 

dengan ranah kognitif atau psikomotorik. Mendapatkan jawaban yang 

sifatnya mengungkap perasaan dapat dikonfirmasi dengan ekpresi 

wajahnya. Namun demikian, peneliti bisa bertanya langsung kepada 

informan. Misalnya, bagaimana perasaan anda saat anda lulus sertifikasi? 

Atau apakah Anda merasa takut kalau Anda harus meng-SPJ-kan anggaran 

dengan kegiatan yang tidak relevan?  

4. Pertanyaan tentang pengetahuan  

Pertanyaan ini digunakan untuk mengungkapkan pengetahuan 

informan tentang kategori/sub kategori yang diungkap. Informan adalah 

seseorang yang memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Misalnya, 

pertanyaan tentang visionary leadership pada profesor yang memimpin 
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perguruan tinggi. Apakah yang dimaksud visionary leadership, 

persyaratannya, langkah-langkahnya, evaluasinya, dan sebagainya.  

5. Pertanyaan yang berkenaan dengan indera  

Pertanyaan ini digunakan pewawancara untuk mengungkapkan 

data atau informasi karena informan melihat, mendengarkan, meraba, dan 

mencium suatu peristiwa. Misalnya, seorang wakil kepala sekolah yang 

diwawancarai tentang langkah kepala sekolah dalam memimpin rapat.  

6. Pertanyaan berkaitan dengan latar belakang atau demografi  

Pertanyaan ini digunakan untuk mengungkapkan ciri pribadi 

informan yaitu berkaitan dengan latar belakang keluarga, pendidikan, 

status sosial ekonomi, asal usul, pekerjaan dan lain-lain. 

 

G. Langkah-Langkah Wawancara  
Berikut urutan langkah yang dapat ditempuh dalam melakukan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. 

1) Membuat kisi-kisi untuk mengembangkan kategori/sub-kategori yang 

akan memberikan gambaran siapa orang yang tepat 

mengungkapkannya. 

2) Menetapkan informan kunci (gatekeepers). 

3) Membuat pedoman wawancara yang berisi pokok-pokok masalah 

yang akan menjadi bahan pembicaraan. 

4) Menghubungi dan melakukan perjanjian wawancara. 

5) Mengawali atau membuka alur wawancara.  

6) Melangsungkan alur wawancara dan mencatat pokok-pokoknya atau 

merekam pembicaraan. 

7) Mengonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.  

8) Menuangkan hasil wawancara ke dalam cacatan lapangan.  

9) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. 

 

H. Wawancara yang Efisien dan Efektif 
Tujuan dari wawancara adalah mendapatkan data, diperoleh 

tidaknya data bergantung pada pendekatan yang dilakukan pewawancara. 

Oleh karena itu, pewawancara harus mempersiapkan diri secara utuh dari 

sisi kesiapan instrumen dan dari sisi penampilan. Hal-hal yang harus 

diperhatikan pewawancara untuk melakukan wawancara sebagai berikut.  

1. Persiapan wawancara 
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a. Memahami sepenuhnya cakupan isi kuesioner dan maksud dari 

setiap pertanyaan.  

b. Berpakaian sepantasnya dan sesuai dengan etika yang berlaku.  

c. Menyiapkan mental untuk wawancara dengan mengetahui siapa 

informan.  

d. Membuat janji. 

2. Pelaksanaan wawancara  

Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat wawancara 

berlangsung. 

a. Bersikap sopan dan “humble”(rendah hati).  

b. Menepati janji, terutama janji waktu. 

c. Memperkenalkan diri dan sampaikan maksud dan tujuan wawancara.  

d. Meminta izin kalau akan mempergunakan alat bantu. 

e. Camkan dalam hati bahwa kita yang butuh data, bukan informan.  

f. Jangan lupa memberitahukan kerahasiaan terwawancara dan 

berikanlah jaminan bahwa hal itu tidak mungkin akan terbongkar, 

serta akan dipegang secara teguh.  

g. Mempertahankan suasana komunikasi dengan senantiasa 

menunjukkan rasa hormat dan menunjukkan keceriaan dengan 

"senyum dikulum". 

h. Menyesuaikan redaksi pertanyaan dengan kapasitas dan kapabilitas 

informan.  

i. Menjadi pendengar yang empatik dengan tetap menjaga netralitas. 

3. Akhir dan Tindak Lanjut 

Wawancara mempunyai keunikan yang menguntungkan, yaitu 

tidak memerlukan kesimpulan, tetapi memerlukan kelanjutan. Hal-hal 

yang harus diperhatikan saat akhir wawancara sebagai berikut.  

a. Selesai wawancara, cek semua pertanyaan apakah sudah ditanyakan 

dan telah terisi jawabannya.  

b. Cermatilah tanda/simbol dalam catatan agar tahu persis maknanya.  

c. Apabila wawancara belum selesai, tetapi waktu tidak memungkinkan 

buatlah perjanjian dengan informan waktu penggantinya.  

d. Jangan mengecewakan terwawancara. Ucapkan terima kasih sampai 

bertemu lagi.  

e. Usahakan agar meninggalkan kesan yang baik dan memungkinkan 

informan mengenang. 
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f. Selesai wawancara segeralah melakukan editing hari itu juga. Jangan 

menunda-nunda editing. 

 

I. Mencatat Isi Wawancara 
Saat terjadi wawancara, interviewer mencatat hal-haj penting atau 

poin-poin isi wawancara. Tentu saja sifatnya sementara dan untuk 

menghindari supaya interviewer tidak lupa dengan informasi yang 

disampaikan interviewee. Pencatatan data selama wawancara penting 

sekali karena data yang akan dianalisis didasarkan atas kutipan hasil 

wawancara. Oleh karena itu, pencatatan data itu perlu dilakukan dengan 

cara yang sebaik dan setepat mungkin. Ada pencatatan data yang 

dilakukan melalui tape-recorder dan ada pula yang dilakukan melalui 

pencatatan pewawancara sendiri dengan buku kecil yang berisi poin-poin 

atau simbol-simbol.  

Catatan selama wawancara membantu peneliti mengingat 

pembicaraan dan memberi waktu untuk mengonfirmasi kata-kata sulit 

pada kamus setelah wawancara selesai sehingga waktu tidak tersita untuk 

menanyakan istilah-istilah yang tidak dipahami pewawancara. Agar 

proses wawancara tidak terganggu dengan catatan pewawancara, 

sebaiknya pewawancara punya kiat menulis cepat atau memberi simbol-

simbol efisien untuk meringkas suatu istilah.  

Sesungguhnya akan lebih lengkap dan cermat apabila kita 

diperbolehkan merekam dengan tape-recorder. Dapat dijamin bahwa 

laporan itu lengkap dan terinci. Agar responden tidak keberatan 

percakapan itu direkam, peneliti dapat mengemukakan betapa pentingnya 

membuat laporan terinci dan lengkap yang dapat lagi dipelajari dengan 

cermat dengan mengulanginya. Peneliti memberi jaminan akan 

kerahasiaan responden sehingga ia tidak akan dirugikan sedikit pun. 

Selain itu, responden akan dikirimi salinan pembicaraan itu untuk 

diperbaiki, diubah atau ditambah sambil meminta tanda persetujuannya. 

Walaupun sudah diizinkan menggunakan tape recorder, pewawancara 

tetap fokus pada wawancara dan melupakan tape recorder.  

Setelah selesai wawancara, hendaknya interviewer 

menuangkannya dalam catatan lapangan sesegera mungkin sewaktu 

masih segar dalam ingatan. Dalam ukuran waktu tidak melebihi waktu 12 

jam. Ingatan biasanya kurang dapat dipercaya apabila waktu antara 
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kejadian dan pencatatan bertambah lama. Lagi pula ingatan bersifat 

selektif dan membatasi apa yang diingat pada hal-hal yang dianggap 

penting saja. 

RANGKUMAN 
Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui 

percakapan atau tanya-jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif 

adalah wawancara mendalam dan wawancara bertahap. Wawancara 

(interview) dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung 

oleh interviewer kepada yang diwawancara. Saat terjadi wawancara, 

interviewer mencatat hal-hal penting atau poin-poin isi wawancara. 

Catatan selama wawancara membantu peneliti mengingat pembicaraan dan 

memberi waktu untuk mengonfirmasi kata-kata sulit pada kamus setelah 

wawancara selesai sehingga waktu tidak tersita untuk menanyakan istilah-

istilah yang tidak dipahami pewawancara. 

LATIHAN SOAL 

Pilihlah jawaban di bawah ini dengan benar!  

1. Suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi 

yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau 

tanya jawab adalah pengertian dari …. 

a. Observasi 

b. Wawancara 

c. Studi kasus 

d. Partisipasi 

2. Perhatikan jenis wawancara berikut. 

1) Wawancara terstandar (standardized interview) 

2) Wawancara tidak terstandar (unstandardized interview) 

3) Wawancara semi standar (semistandardized interview) 

Tiga jenis wawancara tersebut sesuai dengan pendapat …. 

a. Patton 

b. Schumacher 

c. Mc Millan 

d. Berg 
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3. Istilah interviewee berarti …. 

a. Pewawancara 

b. Orang yang melakukan wawancara 

c. Informan atau orang yang diwawancarai 

d. Orang yang mencatat percakapan 

4. Wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya adalah pengertian dari …. 

a. Wawancara tidak terstandar 

b. Wawancara terstandar 

c. Wawancara semi standar 

d. Wawancara terbimbing 

5. Hal-hal yang harus diperhatikan pewawancara pada saat 

persiapan wawancara, kecuali …. 

a. Memahami sepenuhnya cakupan isi kuesioner dan maksud 

dari setiap pertanyaan 

b. Menyiapkan mental untuk wawancara dengan mengetahui 

siapa informan.  

c. Membuat janji. 

d. Selesai wawancara segeralah melakukan editing hari itu juga. 

Jangan menunda-nunda editing. 

Jawablah pertanyaan esai di bawah ini dengan tepat! 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan wawancara! 

2. Bagaimanakah wawancara dalam penelitian kualitatif? 

3. Sebutkan macam-macam wawancara menurut para ahli! 

4. Apa sajakah langkah-langkah dalam melakukan wawancara? 

5. Bagaimana yang dikatakan wawancara yang efektif an efesien? 
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BAB 8 

STUDI DOKUMENTASI DALAM 

PENELITIAN KUALITATIF 
 

Tujuan Pembelajaran:  

1) Untuk mengetahui dan memahami Teknik Pengumpulan Data 

dengan Dokumen  

2) Untuk mengetahui dan memahami Menyitir Dokumen dan Studi 

Literatur 

3) Untuk mengetahui dan memahami Jenis-jenis Dokumen 

4) Untuk mengetahui dan memahami Teknik Mempelajari 

Dokumen Melalui Analisis Konten 

 

A. Pendahuluan 
Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah CF 

utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan atau dapat memperoleh data, tetapi dengan cara yang tidak 

tepat.  

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, 

berbagai sumber, dan berbagai cara. Apabila dilihat dari setting-nya, data 

dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting) pada 

laboratorium dengan metode eksperimen, di sekolah dengan tenaga 

pendidikan dan kependidikan, di rumah dengan berbagai responden, pada 

suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Apabila dilihat dari sumber 

datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan 

sumber sekunder. Sumber primer yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data pada pengumpul data. Misalnya, melalui orang 

lain atau melalui dokumen. Selanjutnya, apabila dilihat dari segi cara atau 

teknik pengumpulan data maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan observasi partisipasi (participant observer), wawancara secara 
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mendalam (in-depth interview), diskusi terfokus (focus group 

disscusion/FGD), dokumentasi, dan gabungan keempatnya. 

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 

(participation observation), wawancara mendalam (in depth interiview), 

dan dokumentasi. Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman, menyatakan 

bahwa the fundamental methods relied on by gualitative reseachers for 

gathering information are, participation in the setting, direct observation, 

in-depth interviewing, document review. 

 

B. Teknik Pengumpulan Data dengan Dokumen  

1. Konsep Dokumen 

Teknik pengumpulan data yang juga berperan besar dalam 

penelitian kualitatif naturalistik adalah dokumentasi. Dokumentasi 

diambil dari kata dokumen yang berasal dari bahasa Latin yaitu docere, 

yang berarti mengajar. Dalam bahasa Inggris disebut document yaitu 

“something written or printed, to be used as a record or evidence”, (A.S 

Hornby, 1987:256) atau sesuatu tertulis atau dicetak untuk digunakan 

sebagai suatu catatan atau bukti.  

Dokumen merupakan sumber informasi yang bukan manusia (non 

human resources). Nasution, (2003:85), menyebutkan bahwa: “... ada pula 

sumber nonmanusia, di antaranya dokumen, foto, dan bahan statistik.” 

Secara harfiah dokumen dapat diartikan sebagai cacatan kejadian yang 

sudah lampau. Dalam hal ini, McMillan dan Schumacher (2001:42) 

menjelaskan bahwa 

“Documenta are record of past events that are written or printed, 

they may be anecdotal notes, letters, diaries, and documents. 

Official documents include internal papers, communications to 

various publics, student and personnel files, program description, 

and institusional statistical data.” 

Secara bebas, dapat diterjemahkan bahwa dokumen merupakan 

rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak. Dapat berupa catatan 

anekdotal, surat, buku harian dan dokumen-dokumen. Dokumen kantor 
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termasuk lembaran internal, komunikasi bagi publik yang beragam, file 

siswa dan pegawai, deskripsi program, dan data statistik pengajaran. 

Gottschalk (1986:38) mengungkapkan bahwa para ahli sering 

mengartikan dokumen dalam dua pengertian. Pertama, sumber tertulis bagi 

informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, 

peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. 

Kedua, diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti 

surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi dan lainnya. Dokumen 

dalam pengertiannya yang lebih luas menurut Gottschalk (1986:38) dapat 

berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber 

apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, maupun arkeologis. 

Dalam bentuk lisan dapat termuat dalam film-film dokumenter, 

atau program-program yang terekam dalam CD/cassete. Renier (1997:104) 

membagi dokumen dalam tiga pengertian.  

1. Dalam arti luas meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun 

sumber lisan. 

2. Dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja.  

3. Dalam arti spesifik, yaitu hanya meliputi surat-surat resmi dan surat-

surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, dan 

hibah. 

Demi kepentingan penelitian, orang membutuhkan dokumen 

sebagai bukti otentik dan mungkin juga menjadi pendukung suatu 

kebenaran. Peneliti menemukan dokumen dan record. Tentang hal ini 

Guba dan Lincoln (Moleong, 2006: 16-217) memberikan definisi tentang 

dokumen dan record yakni “dokumen lalah setiap bahan tertulis ataupun 

film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan 

seorang peneliti”. Adapun record adalah pernyataan tertulis yang disusun 

oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa 

atau menyajikan akunting. Alwasilah (2003:155) mengelompokkan antara 

record dan dokumen, yang termasuk record adalah “manifest penerbangan, 

catatan akuntan, surat nikah, akta kelahiran, sertifikat kematian, catatan 

militer, catatan bisnis, bukti sumbangan, bukti setoran pajak, berbagai 

direktori, dan sebagainya”. Kemudian, yang termasuk dokumen adalah 

“surat, memoir, otobiografi, diari, jurnal, buku teks, surat wasiat, makalah 

(position paper), pidato, artikel koran, editorial, catatan medis, pamflet, 

propaganda, publikasi pemerintah, foto, dan lain sebagainya”. Keduanya 
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dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan record pun kalau sudah tersimpan 

lama dan diambil lagi untuk suatu kepentingan pembuktian dapat 

dikatakan sebagai dokumen.  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa 

dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk lisan, misalnya rekaman gaya 

bicara/dialek dalam berbahasa suku tertentu. Dokumen yang berbentuk 

karya, misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan 

lain-lain. Dalam hal dokumen Bogdan menyatakan "In most tradition of 

Gualitative research, the phrase personal document is used broadly to 

refer to any first person narrative produced by an individual which 

describes his or her own actions, experience and belieft”. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan dokumen adalah catatan kejadian yang sudah 

lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya bentuk. 

2. Studi Dokumentasi 

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh 

informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka 

memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari 

dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, 

karya seni dan karya pikir. Dokumen yang ada secara umum dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu dokumen resmi seperti surat keputusan, surat 

instruksi dan dokumen tidak resmi, misalnya seperti surat nota, dan surat 

pribadi yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu 

peristiwa. Dokumen yang telah digunakan sebaiknya tidak dibuang, tetapi 

diadministrasikan dengan sistematis dan apabila diperlukan dapat dibuat 

sebagai lampiran data pendukung.  

Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi 

yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam 

permasalahan penelitian, lalu ditelaah secara intens sehingga dapat 

mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. 

Hasil observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau 
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didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian. Misalnya, 

penelitian dengan topik “kreativitas dan orang-orang kreatif yang terkenal 

di Indonesia". Peneliti melakukan wawancara tentang “semangat hidup 

orang terkenal” maka dokumen berupa sejarah pribadi kehidupan di masa 

kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi menjadi 

sangat strategis untuk ditelusuri dan ditelaah. Hasil penelitian juga akan 

semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis 

akademik dan seni yang telah ada. 

Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki 

kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak 

mencerminkan keadaan asliny karena foto dibuat untuk kepentingan 

tertentu. Demikian juga autobiografi yang ditulis untuk dirinya sendiri, 

sering subjektif.  

Metode pengambilan data pada metode kualitatif dilakukan 

dengan studi dokumen, wawancara mendalam dan Focus Group 

Discussion (FGD). Studi dokumen dan wawancara mendalam dilakukan 

untuk mengetahui kondisi umum, terutama menyangkut keseluruhan fokus 

penelitian. Misalnya, penelitian tentang Implementasi Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003. Studi dokumen dilakukan 

dengan penelusuran seluruh dokumen terkait dengan sub-sub fokus yang 

diteliti, misalnya peraturan baik peraturan di tingkat nasional seperti 

peraturan beraturan pemerintah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Nasional (APBN), Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri, serta 

petunjuk pelaksanaan (juklak). Adapun peraturan di tingkat daerah berupa 

Peraturan Daerah yang relevan serta dokumen Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD), APBN, dan APBD merupakan dokumen penting 

untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah karena anggaran pada 

dasarnya merupakan kebijakan yang telah tertuang dalam bentuk besaran 

dana. Dokumen lain yang harus didapat adalah kliping media massa. 

Melalui kliping media, peneliti dapat melihat kecenderungan dan persoalan 

yang muncul dalam pelayanan publik. Akan tetapi, studi dokumen saja 

tidak cukup. Oleh karena itu, pencarian data diperkuat dengan wawancara 

mendalam. Informan wawancara mendalam adalah para pengambil 

kebijakan dan petugas pelaksana dalam pelayanan publik serta masyarakat 

sebagai konsumen. Melalui wawancara mendalam, gagasan di balik 

peraturan dan petunjuk teknis bisa digali. Demikian juga persoalan-
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persoalan yang muncul dalam pelayanan publik, baik dari sisi 

penyelenggara maupun konsumen.  

Terdapat suatu penelitian yang berjudul “Mengembangkan 

Strategi Pendidikan dan Dosenan Kepengawasan sebagai Centre Of 

Excellent bagi Pengembangan Profesionalisme Pengawas.  

Salah satu fokus penelitiannya adalah menilai kurikulum yang 

sudah berjalan untuk diketahui kekuatan dan kelemahannya yang akan 

dijadikan bahan bagi pengembangan strategi diklat ke depan yang 

mengarah pada centre of excellent. Untuk kepentingan itu, diperlukan 

sejumlah dokumen, seperti brosur/leaflet yang berisi visi, misi, dan 

program diklat, struktur kurikulum, Silabus/SAP, dan nama-nama materi 

diklat yang akan ditelaah untuk kepentingan penelitian. Untuk 

mendapatkan data dicari orang yang tepat untuk mengungkapkannya, 

misalnya widyaiswara, alumni peserta diklat, peserta diklat, dan jajaran 

manajemen diklat.  

Untuk kepentingan pencatatan lapangan, diperlukan format yang 

dapat memberi identitas dokumen dalam kaitannya dengan fokus 

penelitian dan mengakomodir isi dokumen. Berikut contoh format untuk 

studi dokumen. 

C. Menyitir Dokumen dan Studi Literatur 
Penelitian kualitatif tidak hanya mementingkan empirical 

framework, tetapi juga menggunakan logical framework yang didukung 

oleh pandangan-pandangan ahli lain dalam bentuk authoritative 

knowledge. Dalam hal ini, yang tertulis dalam bentuk referensi buku, 

jurnal, laporan penelitian atau karya ilmiah lainnya. Peneliti dapat saja 

mengutip substansi yang terkandung dalam literatur-literatur sebagai 

bahan referensi. Tentang hal ini Cronin (1984) menyebutkan apabila ingin 

mengetahui signifikansi suatu sitiran, terlebih dahulu harus memahami 

perilaku ilmuwan dalam berkomunikasi. Kebiasaan menyitir atau 

mengutip pendapat atau teori yang terdapat pada karya pengarang lain telah 

banyak dilakukan oleh penulis. Sitiran itu dipahami untuk mendukung 

tulisan dan hal itu telah menjadi keharusan dalam dunia komunikasi ilmiah.  

Suatu dokumen akan disitir oleh pengarang apabila dokumen 

tersebut relevan dengan kegiatan penulisan karya ilmiah yang 

dilakukannya. Dokumen ini disitir karena isi atau bagiannya mendukung 
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terhadap nilai keterpercayaan penelitian, misalnya meneliti tentang 

“mengembangkan sekolah efektif”. Peneliti dapat mengangkat dokumen 

kurikulum untuk menelaah kurikulum sekolah efektif. Namun, adakalanya 

peneliti mengutip dari dokumen hasil penelitian yang tertulis dalam jurnal 

sekolah tentang kurikulum yang kebetulan sudah dilakukan. Jurnal laporan 

hasil penelitian itu bagi sekolah merupakan dokumen hasil penelitian, 

tetapi bagi peneliti menjadi bahan rujukan yang isinya dapat dikutip. 

Dokumen secara eksplisit berbeda dengan literature. Namun, pada 

momen tertentu sesuai kepentingan, literature dapat menjadi dokumen. 

Dalam penelitian kualitatif harus dibedakan antara dokumen dengan 

literatur. Literatur adalah bahan-bahan yang diterbitkan secara rutin 

ataupun berkala. Literatur sebagai dokumen apabila peneliti melakukan 

studi literature dan ini banyak dilakukan dalam penelitian bahasa. Suatu 

literature menjadi dokumen kajian dalam studi literatur menurut Green 

(1995) karena memiliki criteria yang relevan dengan focus kajian. Adapun 

yang dimaksud relevance ialah sesuatu sifat yang terdapat pada dokumen 

yang dapat membantu pengarang dalam memecahkan kebutuhan akan 

informasi. Dokumen dinilai relevan apabila dokumen tersebut mempunyai 

topik yang sama, atau berhubungan dengan subjek yang diteliti (topikal 

relevance).  

Topik (topikality) merupakan faktor utama dalam penilaian 

kesesuaian dokumen. Froelich (dalam Green, 1995) menyebutkan bahwa 

inti dari relevance adalah topikality. Misalnya topik tentang “studi school 

plant: pertumbuhan dan perkembangan fasilitas pendidikan di SMA Negeri 

5 Bandung”. Dokumen yang relevan dengan topik di antaranya adalah 

dokumen maket sekolah dari tahun ke tahun. Suatu dokumen berguna 

bukan saja ditinjau dari relevansinya dengan topik, tetapi juga berkaitan 

dengan kualitas dokumen, novelity (kebaruan), kepentingan, dan 

kredibilitas. Paisley (dalam White, 2001) menyebutkan bahwa perceived 

relevance dan utility sebagai variabel terpenting bagi pengarang dalam 

menilai suatu dokumen untuk disitir. Dokumen akan diberi nilai apabila 

dokumen tersebut mempunyai kegunaan (utility). Menurut Wang dan 

Soergel (1998), nilai kegunaan suatu dokumen dapat dilihat dari beberapa 

hal sebagai berikut.  

1. Epistemic values, suatu dokumen yang keberadaannya sangat berguna 

bagi pemenuhan kebutuhan akan pengetahuan atau informasi yang 
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tidak/belum diketahui. Nilai epistemic merupakan prasyarat bagi 

semua dokumen. Dokumen yang tidak memiliki nilai epistemic 

kemungkinan tidak akan disitir.  

2. Functional values, suatu dokumen keberadaannya sangat berguna 

karena memberi kontribusi pada tugas atau penelitian yang dilakukan. 

Dokumen akan berguna karena berisi teori, data pendukung empirik, 

atau metodologi. 

3. Conditional values, suatu dokumen keberadaannya sangat berguna 

apabila muncul beberapa kondisi atau syarat terpenuhi, atau terdapat 

dokumen lain yang bisa memperkuat isi dokumen tersebut.  

4. Social values, suatu dokumen keberadaannya sangat berguna dalam 

hubungannya dengan kelompok atau individu. Dokumen akan diberi 

nilai sosial tinggi apabila dokumen tersebut berhubungan dengan 

suatu badan atau individu yang berpengaruh terhadap peneliti, seperti 

dosen pembimbing atau figur yang terkenal di bidangnya. Adakalanya 

dokumen disitir karena dokumen tersebut berasal dari individu atau 

organisasi yang mempunyai pengaruh khusus terhadap peneliti atau 

penelitiannya, seperti pembimbing, dosen, kolega atau afiliasi 

organisasi. 

 

D. Jenis-jenis Dokumen 
Berkenaan dengan studi dokumentasi ini, Bogdan (1982) 

mengklasifikasikan sebagaimana diringkas berikut ini. 

1. Dokumen Pribadi dan Buku Harian  

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara 

tertulis berisi perasaan, tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. 

Allport (1942:95) menyamakannya dengan diary, yaitu tulisan harian 

tersendiri tentang seseorang, ia mengatakan bahwa “The spontaneous 

intimate diary is the personal document par excellence”. Buku harian yang 

spontan dan yang sangat bersifat pribadi itu merupakan dokumen pribadi 

yang rata-rata bagus mutunya. Buku harian ini mengacu pada produk dari 

seseorang yang memelihara sesuatu secara teratur, menjalankan uraian dan 

komentar yang reflektif dari kejadian dalam hidupnya dan kadang 

tulisannya menyentuh hati. Saat ini, dokumen pribadi seseorang bisa dalam 

bentuk online dengan merancang situs blogger. Dokumen pribadi 

menarasikan tindakan-tindakan, pengalaman-pengalaman, dan 
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kepercayaan-kepercayaan dari waktu ke waktu. Dokumen pribadi ini tidak 

hanya dalam bentuk buku harian, tetapi dalam bentuk lain. Misalnya, foto-

foto pribadi dan dokumen-dokumen akta keluarga. 

Dokumen bisa dibuat oleh sumber atas permintaan pemonitor, 

misalnya siswa yang diminta menuliskan pengalaman hidup yang 

berkesan, atau guru yang diminta menuliskan harapan-harapannya 

terhadap lembaga.  

Sejarawan-sejarawan adalah peneliti yang bergantung pada berat 

di buku harian dan dokumen pribadi lain. Mereka menemukan bahan-

bahan ini dalam masyarakat historis lokal dan berbagai arsip bersejarah. 

Untuk peneliti-peneliti bidang pendidikan, buku harian para guru yang 

merekam pengajaran pertama secara detail, mengalami permasalahan 

dengan para siswa, seperti bahan-bahan lain bersifat penting yang 

ditemukan.  

Ada bahan-bahan lain yang serupa dengan buku harian, tetapi 

sangat sedikit menyentuh hati. Ada membukukan tujuan khusus seperti itu 

para guru. Merencanakan pelajaran dengan menyertakan catatan bersifat 

menarik, terutama berisi komentar-komentar pribadi. Juga orang tua 

kadang-kadang memelihara buku harian pengembangan dari pertumbuhan 

dan kemajuan dari anak-anak mereka. Sebagian orang pergi sejauh untuk 

membuat masukan-masukan mingguan sekitar apa yang sedang dilakukan 

anak.  

2. Surat Pribadi  

Surat pribadi dapat menjadi dokumen penting untuk menyelami 

perasaan yang berkembang di dalamnya. Selain itu, untuk mengetahui gaya 

bahasa dan mengetahui pikiran-pikiran. Ahli sejarah sangat beruntung 

menemukan surat-surat pribadi R.A. Kartini yang dapat dijadikan studi 

dokumentasi sejarah.  

Surat pribadi antara para anggota pertemanan dan keluarga 

menyediakan sumber lain dari data kualitatif yang kaya. Bahan-bahan ini 

terutama sangat berguna dalam menyatakan hubungan-hubungan antara 

orang-orang.  

3. Autobiografi  

Autobiografi merupakan karya tulisnya sendiri mengenai 

kehidupan seseorang dengan maksud-maksud tertentu. Adapun yang 

dimaksud dengan maksud tertentu ialah karena penulisnya memiliki salah 



 

151 

 

satu atau beberapa tujuan seperti membukukan pengalaman hidupnya yang 

berharga untuk diwariskan kebijaksanaannya ke anak cucu, untuk 

menyebarkan keahliannya ke orang lain, dan sebagainya. 

4. Dokumen Resmi  

Banyak sekali komunikasi tertulis dan file-file pada sekolah atau 

organisasi birokrasi yang dapat dijadikan dokumen. Dokumen sekolah atau 

organisasi ini sifatnya resmi. Dokumen resmi mencakup hal-hal seperti 

memo-memo, notula rapat, japoran berkala, dokumen kebijakan, proposal-

proposal, kode etik, kumpulan dokumen penting (tentang seseorang), 

catatan-catatan para siswa, dan semacamnya. Dokumen resmi ini dapat 

dikelompokkan pada dokumen internal organisasi dan dokumen eksternal. 

5. Fotografi  

Foto mempunyai keuntungan tersendiri. Foto dapat menangkap 

"membekukan" suatu situasi pada detik tertentu dan dengan demikian 

memberikan bahan deskriptif yang berlaku bagi saat itu. Foto bukan 

sekadar gambar. Banyak hal yang dapat dikorek dari foto itu apabila kita 

berusaha untuk memperhatikannya dengan cermat dalam usaha untuk 

memahaminya lebih mendalam. Foto dapat dijadikan bahan pelengkap 

penelitian karena foto dapat menggambarkan situasi sebenarnya. Danim 

(2002:145) mengungkapkan bagi peneliti kualitatif, foto bermanfaat untuk 

hal-hal seperti berikut ini.  

a. Menambah nilai artistik laporan penelitian sehingga mengundang 

minat pembaca untuk memahami lebih jauh mengenai temuan-temuan 

yang dihasilkan melalui penelitian itu.  

b. Menghilangkan sifat-sifat laporan yang terlalu verbalistik karena 

memang penelitian kualitatif lebih banyak mendeskripsikan 

fenomena ketimbang menampilkan angka-angka.  

c. Memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang individu dan 

peristiwa-peristiwa yang dipresentasikan dalam foto. Pemahaman itu 

diperoleh karena tiap-tiap foto memiliki konteks sosial dan 

historisnya sendiri-sendiri.  

d. Memperkaya hasil dan menu laporan akhir penelitian sehingga lebih 

komunikatif. Foto atau hasil pemotretan dapat memberikan informasi 

khusus yang faktual atas data lain yang terkait.  

e. Mempresentasikan keganjilan-keganjilan yang terdapat dalam 

penelitian, yakni kesan (image) yang tidak sesuai dengan konstruk 
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teoretis yang dibangun oleh peneliti. Dengan mengonfrontasi 

antargambar dan kata-kata, peneliti dapat mengembangkan diskusi 

yang multidimensial terhadap isu-isu yang ditelitinya.  

f. Memeriksa cara orang mendefinisikan dunianya tentang apa yang 

mereka terima sebagai hal yang benar dan tidak perlu dipertanyakai 

lagi. 

6. Data Statistik dan Data Kuantitatif Lain  

Data kuantitatif berupa data statistik dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan penelitian. Misalnya, data statistik sekolah yang memuat 

jumlah guru, jumlah siswa, tenaga administratif menurut jenis kelamin, 

pendidikan, usia, pangkat, golongan, dan sebagainya.  

Data statistik dapat memberikan informasi deskriptif apabila 

dianalisis. Ketersediaan data ini dapat dimanfaatkan peneliti untuk 

menunjang pencapaian tujuan penelitian atau untuk mengumpulkan data 

yang beragam. Beberapa dokumen ada yang berupa tampilan tabel, untuk 

aspek ini dijelaskan oleh Dunn (2000) tentang teknik monitoring dan 

evaluasi lainnya yang disebut dengan tampilan tabel, grafik, dan indeks.  

Menurut Danim (2002:149), statistik dapat membantu peneliti 

kualitatif sebagai berikut.  

a. Menghindari hasil penelitian yang terlalu verbalistik, hanya 

mengandalkan kata-kata melulu.  

b. Melihat kecenderungan-kecenderungan yang terjadi dalam situasi 

yang tampak di permukaan.  

c. Memperoleh informasi deskriptif tentang populasi dalam situasi yang 

tampak.  

d. Membuka jalan bagi penyususnan pertanyaan-pertanyaan penelitian.  

e. Mencetak gagasan-gagasan yang berkembang selama peneiitian 

berlangsung.  

f. Membuat hipotesis kerja dalam penelitian (hipotesis kerja dalam 

penelitian kualitatif tidak untuk dibuktikan).  

g. Mengeksplorasi implikasi dari gagasan peneliti. 

 

E. Teknik Mempelajari Dokumen melalui Analisis 

Konten  
Dokumen yang relevan kemudian dianalisis isinya yaitu 

memeriksa dokumen secara sistematik dan objektif bentuk-bentuk 
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komunikasinya yang tertuang secara tertulis. Berselon (dalam Guba dan 

Lincoln, 1981:240) mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian 

untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan 

kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Sebagaimana weber (1985 :9) 

menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi yang memanfaatkan 

seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah 

buku atau dokumen. Selanjutnya, dikemukakan oleh Hoisti (dalam Guba 

dan Lincoln, 1981:240) bahwa kajian isi adalah teknik apapun yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan 

karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. 

Lima prinsip dasar kajian isi menurut Guba dan Lincoln (dalam 

Lexy, 2006:220) sebagai berikut. Pertama, yang terpenting ialah proses 

mengikuti aturan. Setiap langkah dilakukan atas dasar aturan dan prosedur 

yang disusun secara eksplisit. Aturan itu harus berasal dari kriteria yang 

ditentukan dan prosedur yang ditetapkan. Analisis berikutnya yang akan 

mengadakan pengkajian harus menggunakan aturan yang sama, prosedur 

yang sama, dan kriteria yang juga sama sehingga dapat menarik 

kesimpulan yang sama pula.  

Kedua, kajian isi adalah proses sistematis. Hal ini berarti dalam 

rangka pembentukan kategori sehingga memasukkan dan mengeluarkan 

kategori dilakukan atas dasar aturan yang taat asas. Jadi, apabila aturan 

telah ditetapkan, hal itu harus diterapkan dengan prosedur yang sama, 

terlepas dari apakah menurut analisis atau tidak. Ketiga, kajian isi 

merupakan proses yang diarahkan untuk menggeneralisasi. Pada masa 

yang akan datang, penemuan hendaknya memerankan sesuatu yang 

relevan dan teoretis. Dalam pengertian penelitian ilmiah, penemuan itu 

harus mendorong pengembangan pandangan yang berkaitan dengan 

konteks dan dilakukan atas dasar contoh selain dari contoh yang telah 

dilakukan atas dasar dokumen yang ada. Keempat, kajian isi 

mempersoalkan isi yang termanifestasikan. Jadi, jika peneliti akan menarik 

kesimpulan harus berdasarkan isi suatu dokumen yang termanifestasikan. 

Kelima, kajian isi menekankan analisis secara kuantitatif, namun hal itu 

dapat pula dilakukan bersama analisa kualitatif. 

Kategorisasi merupakan langkah yang penting sekali dan harus 

mengikuti aturan-aturan tertentu. Terdapat lima aturan dalam kategorisasi 

sebagai berikut. 
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Pertama, kategori harus berkaitan dengan masalah dan tujuan 

penelitian. Kedua, kategori itu harus tuntas, artinya setiap data dapat 

ditempatkan pada salah satu kategorinya. Ketiga, kategori harus tidak 

saling bergantung, artinya tidak boleh ada satu pun isi data yang dapat 

masuk ke dalam lebih dari satu kategori. Keempat, kategori harus bebas. 

Pemasukan data dengan cara apa pun tidak boleh memengaruhi klasifikasi 

data lainnya. Kelima, kategori harus diperoleh atas dasar prinsip klasifikasi 

tunggal. Jika ada derajat analisis yang tingkatannya berbeda, hendaknya 

dipisahkan.  

Guba dan Lincoln menganjurkan agar dalam penelitian kualitatif, 

penentuan kategori dan satuan kajian (unit of analysis) hendaknya 

menggunakan strategi pulang pergi, yaitu mulai dengan aturan data aturan 

data. Selanjutnya, kajian konten kualitatif menurut Philipp Mayring dalam 

Lexy (2006:222) didasarkan pada empat hal sebagai berikut.  

1. Menyesuaikan materi ke dalam model komunikasi. Jadi, harus 

ditentukan bagiamana dari komunikasi yang perlu diteliti dengan 

aspek-aspek komunikator, yaitu pengalaman dan perasaannya, 

disesuaikan dengan hasil teks yang dihasilkan dengan latar belakang 

soasial budaya, dengan teks itu sendiri dan dengan akibat terhadap 

pesan.  

2. Aturan analisis, materi yang dianalisis secara bertahap mengikuti 

aturan prosedur, yaitu membagi-bagi materi ke dalam satuan-satuan.  

3. Kategori adalah pusat dari analisis. Aspek-aspek interpretasi teks 

mengikuti pertanyaan penelitian, dimasukkan ke dalam kategori. 

Kategori itu ditemukan dan direvisi di dalam proses analisis. 

4. Kriteria kredibilitas dan validitas, prosedur itu harus secara 

komprehenshif inter-subjektif, yaitu dengan jalan membandingkan 

dengan penelitian lainnya dengan memanfaatkan triangulasi. Untuk 

memperkirakan reliabilitas inter-koder digunakan cek silang dengan 

sumber data. 

Dalam metode sejarah, pembahasan mengenai analisis konten 

dokumen ini merupakan bagian yang penting yang akan mempertaruhkan 

kredibilitas hasil penelitian sejarah. Adapun yang terpenting dari kajian isi 

adalah kritik intern (kredibilitas) dan kritik ekstern (otentisitas) sumber 

data. Renier (1997:115) menunjukkan perbedaan kritik intern dengan 

ekstern dari bentuk pertanyaan-pertanyaan yang dipakai oleh kedua bentuk 



 

155 

 

tersebut. Pemakaian pertanyaan untuk kritik ekstern adalah sebagai 

berikut.  

1. Apakah jejak yang saya yakini ini ada?  

2. Apakah yang diceritakannya kepada saya dan apa yang dituntutnya 

itu ada?  

3. Dalam bentuk bagaimana dia menulisnya?  

Setelah pertanyaan tersebut dianalisis, muncul pertanyaan 

selanjutnya untuk menganalisis kritik intern. 

1. Dapatkah saya mempercayai pesan yang ada di dalam jejak ini untuk 

saya pergunakan?  

2. Apakah benar-benar kesudahan dari serangkaian peristiwa-peristiwa 

yang dalam pengamatan pertama kemunculannya ada?  

3. Adakah di sekitarnya suatu rangkaian yang kurang jelas? 

 

RANGKUMAN 
Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau 

dicetak, dapat berupa catatan anekdotal, surat, buku harian dan dokumen-

dokumen. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data 

yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens 

sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian 

suatu kejadian. Jenis-jenis dokumen antara lain dokumen pribadi dan buku 

harian, surat pribadi, autobiografi, dokumen resmi, fotografi dan data 

statistik dan data kuantitatif lain. 

 

LATIHAN SOAL 

Pilihlah jawaban di bawah ini dengan benar!  

1. Teknik pengumpulan data yang juga berperan besar dalam 

penelitian kualitatif naturalistik adalah dokumentasi …. 

a. Observasi 

b. Wawancara 

c. Studi kasus 

d. Dokumentasi 

2. Dokumen adalah …. 
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a. Foto 

b. Sumber data 

c. Catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam 

bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk 

d. Data asli 

3. Suatu dokumen keberadaannya sangat berguna karena memberi 

kontribusi pada tugas atau penelitian yang dilakukan adalah 

pengertian dari …. 

a. Epistemic values  

b. Conditional values  

c. Functional values  

d. Social values 

4. Berikut ini yang termasuk jenis-jenis dokumen adalah …. 

a. Dokumen pribadi dan buku harian, surat pribadi, 

autobiografi, dokumen resmi, fotografi dan data statistik dan 

data kuantitatif lain  

b. Acara TV 

c. Suara 

d. Wawancara 

5. Lima prinsip dasar kajian isi menurut Guba dan Lincoln (dalam 

Lexy, 2006:220), kecuali …. 

a. Proses sistematis  

b. Kajian isi merupakan proses yang diarahkan untuk 

menggeneralisasi  

c. Buatlah janji  

d. Proses mengikuti aturan 

Jawablah pertanyaan esai di bawah ini dengan tepat! 

1. Apa yang dimaksud dengan dokumen? 

2. Apa yang dimaksud dengan “Dokumen merupakan sumber 

informasi yang bukan manusia (non human resources)”? 

3. Sebut dan jelaskan jenis-jenis dokumen! 

4. Bagaimana mempelajari dokumen melalui analisis konten? 

5. Bagaimana nilai kegunaan dokumen menurut pendapat Wang dan 

Soergel (1998)?  
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BAB 9 

CARA-CARA MEMPEROLEH 

KEPERCAYAAN 
 

Tujuan Pembelajaran: 

1) Untuk mengetahui dan memahami Pertanggungjawaban 

Penelitian Kualitatif  

2) Untuk mengetahui dan memahami Uji Keabsahan Penelitian 

3) Untuk mengetahui dan memahami Cara-cara Memperoleh 

Kepercayaan  

 

A. Pendahuluan 
Penelitian merupakan upaya mencari dan membuktikan kebenaran 

secara ilmiah. Penelitian dikatakan ilmiah apabila dalam cara kerjanya 

menunjukkan ciri-ciri keilmuan tertentu, yaitu rasional, empirik, dan 

sistematis. Rasional artinya, penelitian itu dilakukan dengan cara-cara 

yang terjangkau oleh penalaran manusia. Empirik artinya, cara-cara yang 

dilakukan dapat diamati oleh indra manusia. Sistematis artinya, penelitian 

menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Dari langkah 

keilmuan tersebut diperoleh suatu hasil atau temuan penelitian yang 

terpercaya. James H.Mc Millan (2001:11) menjelaskan bahwa suatu 

investigasi dikatakan penelitian apabila mengandung karakteristik 

objektif, akurat/tepat, dapat dibuktikan, menjelaskan, kenyataan empirik, 

logis, dan sesuai kondisi nyata. Keberadaan ukuran-ukuran tersebut 

menunjukkan derajat keilmiahan suatu penelitian.  

Penelitian ilmiah tidak lepas dari kepercayaan orang akan proses 

penelitian dan hasilnya. Suatu penelitian dikatakan ilmiah apabila 

mengandung tingkat objektivitas yang tinggi dan ini akan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap hasil penelitian. Signifikansi dalam 

penelitian ilmiah merupakan syarat yang tak dapat ditawar-tawar lagi dan 

dalam penelitian kualitatif, signifikansi ini masih memerlukan perjuangan 

untuk dapat diterima secara bulat, konsensus secara utuh dari praktisi 
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penelitian dan bahkan para akademisi. Signifikansi yang tidak seperti 

ukuran penelitian kuantitatif masih ada yang memperdebatkan dari 

sebagian praktisi dan penguji penelitian. Sejauhmana tingkat kepercayaan 

terhadap penelitian kualitatif, seberapa tinggi validitas, reliabilitas, 

objektivitas juga masalah generalisasi adalah aspek-aspek yang senantiasa 

dipertanyakan.  

Dalam penelitian kuantitatif, kriteria utama terhadap data hasil 

penelitian adalah valid, reliabel, dan objektif. Validitas merupakan derajat 

ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang 

dapat dilaporkan oleh peneliti. Adapun pada penelitian kualitatif data 

tersebut diperoleh dari sumber yang menyatu dengan peneliti melalui 

observasi partisipasi. Artinya, data itu dicari, diakrabi, diinterpretasi, dan 

dimaknai oleh peneliti itu sendiri. Hal inilah yang menjadi sumber 

keraguan objektivitas penelitian kualitatif dari sisi penilai kuantitatif.  

Dalam ukuran penelitian kuantitatif, suatu hasil penelitian sangat 

terpercaya apabila memiliki signifikansi yang kuat yang dapat 

digeneralisasi secara reliabel karena jumlah populasi dan sampel yang 

menyakinkan. Kriteria ini tidak dimiliki oleh penelitian kualitatif yang 

tidak mengeneralisasi karena dari populasi yang sangat terbatas. Tetapi 

tidak lantas dapat menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif memiliki 

signifikansi yang rendah karena ukuran yang digunakan berbeda. Pada 

penelitian kualitatif ukurannya adalah pada proses pelaksanaan penelitian 

dan pada hasil yang dapat dijadikan pelajaran berharga, mungkin dicontoh 

atau dijadikan rujukan bagi pengembangan program yang serupa.  

Data yang valid adalah data "yang tidak berbeda" antara data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian. Apakah kriteria tersebut berlaku juga untuk penelitian kualitatif 

dan bagaimana menerapkan ukuran-ukuran tersebut, atau apakah ada 

kriteria tersendiri yang dapat menyakinkan para peneliti lain dan pengguna 

hasil penelitian. Apa yang menjadi parameter tingkat keilmiahan atau 

kepercayaan suatu hasil penelitian dan bagaimana cara-cara yang 

dilakukan untuk memperoleh kepercayaan dalam penelitian kualitatif ?  

 

 

B. Pertanggungjawaban Penelitian Kualitatif  
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Suatu penelitian harus mengandung nilai terpercaya dan peneliti 

harus mampu mempertanggungjawabkan penelitiannya dan menyakinkan 

kepada khalayak bahwa kebenaran hasil penelitiannya dapat 

dipertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan keabsahan suatu 

penelitian dapat ditelusuri dari cara-cara memperoleh kepercayaan. Cara-

cara memperoleh kepercayaan untuk penelitian kualitatif berbeda dengan 

penelitian kuantitatif. pada penelitian kuantitatif dapat dibuktikan dengan 

ketepatan, kesesuaian, dan konsistensi dari instrumen yang dibuat tepat 

antara variabel dengan subvariabel dan indikator-indikatornya serta 

pernyataan-pernyataannya kemudian diujicobakan dan diukur tingkat 

validitas, reliabiltasnya secara statistikal. Pada penelitian kualitatif, ukuran 

tepat, sesuai dan konsisten suatu rancangan, metode dan hasilnya 

bergantung pada integritas kredibilitas peneliti yang ditentukan oleh 

pemahamannya akan penelitian kualitatif, latar belakng pendidikan dan 

pengalaman serta mentalitas kejujuran peneliti. 

Pertanggungjawaban penelitian kualitatif berada pada cara-cara 

memperoleh kepercayaan suatu penelitian yang mana penelitian itu 

dilaksanakan dengan penerapan metode yang tepat dengan prosedur yang 

konsisten dan hasilnya memberikan manfaat kepada pengembangan ilmu 

dan praktik terbaik. Pada penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, 

kunci kepercayaan berada pada instrumen penelitian yang dapat diterapkan 

berkali-kali dan menghasilkan data relatif sama karena instrumen sudah 

diuji dan terstandarisasi. Namun, pada metode penelitian kualitatif kunci 

kepercayaan berada pada penelitinya sebagai key instrument. Suatu 

penelitian dengan objek yang sama dengan peneliti yang berbeda akan 

menghasilkan temuan penelitian yang berbeda tergantung pada peneliti 

menentukan fokus, mengumpulkan data dan 

menganalisis/menginterpretasi hasil sehingga ukuran objektivitas bukan 

pada konsistensi data hasil penjaringan instrumen, tetapi dengan cara 

"audit trail” yaitu suatu rekam jejak peneliti dalam melakukan metode 

kualitatif secara ajeg, konsisten, dan terpercaya.  

 

 

C. Uji Keabsahan Penelitian 
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Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat 

keterpercayaan (credibility), keteralihan (trensferability), kebergantungan 

(dependability), dan kepastian (confirmability). 

1. Keterpercayaan (Credibility /Validitas Internal) Penelitian 

Penelitian berangkat dari data. Data adalah segala-galanya dalam 

penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validitas 

suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah 

tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk 

menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitinya yang dibantu 

dengan metode interviu, FGD, observasi, dan studi dokumen. 

Dengan demikian, yang diuji ketepatannya adalah kapasitas peneliti dalam 

merancang fokus, menetapkan dan memilih informan, melaksanakan 

metode pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasi dan 

melaporkan hasil penelitian yang kesemuanya itu perlu menunjukkan 

konsistensinya satu sama lain. Keterpercayaan penelitian kualitatif tidak 

terletak pada derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai 

tetapi pada kredibilitas peneliti. Kalau dalam desain penelitian dirancang 

untuk meneliti etos kerja tenaga kependidikan maka data yang diperoleh 

seharusnya adalah data yang akurat tentang etos kerja tenaga kependidikan 

yang diperoleh dari informan yang tepat. Penelitian menjadi tidak valid 

apabila yang ditemukan adalah motivasi kerja guru yang informasinyapun 

diperoleh dari guru yang tidak kompeten. 

Kredibilitas (derajat kepercayaan) data diperiksa melalui kelengkapan data 

yang diperoleh dari berbagai sumber. Kredibilitas adalah ukuran kebenaran 

data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti 

dengan hasil penelitian. Dalam sebuah literatur mengatakan sebagai 

berikut. 

The credibility criteria involves establishing that the 

results of gualitative research are credible or believable from the 

perspective of the participant in the research. Since from this 

perspective, the purpose of gualitative research is to describe or 

understand the phenomena of interest from the participant's eyes, 

the participants are the only ones who can legitimately judge the 

credibility of the results. 

(www.socialresearchmethods.net/kb/gualapp.php-10k) 

 

http://www.socialresearchmethods.net/kb/gualapp.php-10k
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2. Keteralihan (Transferability/Validitas Eksternal)  

Uji terhadap ketepatan suatu penelitian kualitatif selain dilakukan 

pada internal penelitian juga pada keterpakaiannya oleh pihak eksternal. 

Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil 

penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana 

sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan 

karakteristik yang hampir sama. Mengenai hal ini, Nasution (1988) 

mengatakan bahwa “Bagi penelitian kualitatif, transferabilitas bergantung 

pada si pemakai yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka 

gunakan dalam konteks dalam situasi tertentu. Karena itu, transferabilitas 

hasil penelitian ini diserahkan kepada pemakainya. Literatur lain 

menjelaskan sebagai berikut. 

Transferability refers to the degree to which the results of 

gualitative research can be generalized or transferred to other 

contexts or settings. From a gualitative perspective transferability 

is primarily the responsibility of the one doing the generalizing. 

The gualitative researcher can enhance transferability by doing a 

thorough job of describing the research context and the 

aSsumptions that were central to the research. The person who 

wishes to "transfer" the results to a different context is then 

responsible for making the judgment of how sensible the transfer 

is 

  (www.socialresearchmethods.net/kb/gualapp.php-10k) 

 

Suatu penelitian yang nilai transferabilitasnya tinggi senantiasa 

dicari orang lain untuk dirujuk, dicontoh, dipelajari lebih lanjut, untuk 

diterapkan di tempat lain. Oleh karena itu, peneliti perlu membuat laporan 

yang baik agar terbaca dan memberikan informasi yang lengkap jelas, 

sistematis, dan dapat dipercaya. Apabila pembaca mendapat gambaran 

yang jelas dari suatu hasil penelitian dapat dilakukan (transferability), hasil 

penelitian tersebut memenuhi standar transferabilitas.  

3. Kebergantungan (Dependability/Reliabilitas)  

Kebergantungan disebut juga audit kebergantungan menunjukkan 

bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi 

dan stabilitas data atau temuan yang dapat direflikasi. Dalam hal 

reliabilitas, Susan Stainback (1988) menyatakan bahwa reliabilitas 

http://www.socialresearchmethods.net/kb/gualapp.php-10k
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berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. 

Dalam penelitian kualitatif akan menemukan kesulitan untuk mereflikasi 

pada situasi yang sama karena setting sosial senantiasa berubah dan 

berbeda. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif digunakan kriteria 

kebergantungan yaitu bahwa suatu penelitian merupakan refresentasi dari 

rangkaian kegiatan pencarian data yang dapat ditelusuri jejaknya. Oleh 

karena itu, uji dependabilitas adalah uji terhadap data dengan informan 

sebagai sumbernya dan teknik yang diambilnya apakah menunjukkan 

rasionalitas yang tinggi atau tidak. Jangan sampai ada data tetapi tidak 

dapat ditelusuri cara mendapatkannya dan orang yang 

mengungkapkannya.  

The traditional guantitative view of reliability is based on 

the assumption Of replicability or repeatability. Essentially it is 

concerned with whether we would obtain the same results if we 

could observe the same thing twice. But we can't actually measure 

the same thing twice -by definition if we are measuring twice, we 

are measuring two different things. In order to estimate reliability, 

guantitative researchers construct various hypothetical notions 

(e.g., true score theo » to try to get around this fact. The idea of 

dependability, on the other hand, emphasizes the need for the 

researcher to account for the ever-changing context within which 

research occurs. The research is responsible for describing the 

changes that occur in the setting and how these changes affected 

the way the research approached the study. 

(www.socialresearchmethods.net/kb/gualapp.php 10k)  

 

Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses 

penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan di lapangan dan 

datanya ada maka penelitian tersebut tidak reliabel atau dependable. Audit 

dilakukan oleh indepeden atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan 

aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti 

menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, 

melakukan analisis data, melakukan uji keabsaan data, dan membuat 

kesimpulan. Jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan 

aktivitas yang dilakukan di lapangan, dependabilitas penelitiannya patut 

diragukan.  
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4. Kepastian (confirmability/Objektivitas)  

Kepastian atau audit kepastian yaitu bahwa data yang diperoleh 

dapat dilacak kebenarannya dan sumber informannya jelas. 

Komfirmabilitas berhubungan dengan objektivitas hasil penelitian. Hasil 

penelitian dikatakan memiliki derajat Objektivitas yang tinggi apabila 

keberadaan data dapat ditelusuri secara pasti dan penelitian dikatakan 

objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Uji 

konfirmabilitas hampir sama dengan uji dependabilitas sehingga 

pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Uji konfirmabilitas 

berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. 

Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang 

dilakukan, penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas. 

Artinya, seorang peneliti melaporkan hasil penelitian karena ia telah 

melakukan serangkaian kegiatan penelitian di lapangan. Untuk menjaga 

kebenaran dan objektivitas hasil penelitian, perlu dilakukan 'audit trail" 

yakni, melakukan pemeriksaan guna meyakinkan bahwa hal-hal yang 

dilaporkan memang demikian adanya. Seperti dipertegas pendapat berikut.  

Qualitative research tends to assume that each researcher 

brings a unigue perspective to the study. Confirmability refers to 

the degree to which the results could be confirmed or corroborated 

by others. There are a number of Strategies for enhancing 

confirmability. The researcher can document the procedures for 

checking and rechecking the data throughout the study. Another 

researcher can take a "devil's advocate" role with respect to the 

results, and this process can be documented. The researcher can 

actively search for and describe and negative Instances that 

contradict prior Oobservations. And, after he study, one can 

conduct a data audit that examines the data collection and 

analysis procedures and makes judgements about the potential for 

bias or distortion.  

(www.socialresearchmethods.net/kb/gualapp.php 10k)  

 

Dalam praktiknya konsep, “konfimabilitas (kepastian data) 

dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atas 

rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di 

lokasi/tempat kejadian sebagai bentuk konfirmasi. 
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukan, terdapat beberapa hal 

yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan bahwa signifikasi penelitian 

kualitatif terdiri atas kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan 

konfirmabilitas. Berbeda dengan signifikasi yang berlaku dalam penelitian 

kuantitatif dimana signifikansinya terdiri atas internal validity, external 

validity, reliability, dan objectivity. 

 

D. Cara-cara Memperoleh Kepercayaan  
Peningkatan kepercayaan penelitian kualitatif dilakukan 

teknik/cara-cara memperoleh kepercayaan dari kriteria kredibilitas, 

reliabilitas, dan objektivitas.  

1. Meningkatkan Kredibilitas (Validitas Internal)  

Ada beberapa cara meningkatkan kredibilitas data (kepercayaan) 

terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan, trianggulasi, diskusi dengan teman 

sejawat, analisis kasus negatif, dan member chek. 

a. Perpanjangan pengamatan (Prolonged engagement)  

Agar sulit mempercayai hasil penelitian kualitatif apabila peneliti 

hanya datang sekali saja ke lapangan. Walaupun dengan dalih bahwa 

dalam waktu seharian itu dipadatkan waktu dan kumpulkan data 

sebanyaknya. Peneliti mesti memperpanjang pengamatan karena kalau 

hanya datang sekali sulit memperoleh ink dan chemistry/engagement 

dengan informan. Perpanjangan pengamatan memungkinkan terjadinya 

hubungan antara peneliti dengan narasumber menjadi akrab (tidak ada 

jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada 

informasi yang disembunyikan lagi dan peneliti dapat memperoleh data 

secara lengkap.  

Lama perpanjangan pengamatan bergantung pada ke dalam, 

keluasan, dan kepastian data. Kedalaman artinya apakah peneliti ingin 

menggali data lebih mendalam lagi hingga diperoleh makna dibalik yang 

nampak dari kasat mata. Contohnya, diperoleh data bahwa suatu sekolah 

memiliki gedung yang indah dengan penataan kantor yang elegan, halaman 

rimbun serta hijau dan diketahui karena tangan dingin kepala sekolahnya. 

Diperoleh informasi awal bahwa kepala sekolahlah yang menjadikan 

sekolahnya seperti itu. Akan tetapi, setelah ditelusuri lebih mendalam 

ternyata di balik keasrian itu terdapat pengorbanan guru yang sangat besar. 
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Kepala sekolah menekan guru dan personil lainnya terus memelihara 

kondisi fisik sekolah tersebut dan kalau tidak akan ada hukuman yang 

menyakitkan. Dengan memperpanjang pengamatan diperoleh informasi 

yang sebenarnya. Untuk kepentingan legal formal penelitian, peneliti perlu 

menunjukkan bukti perpanjangan pengamatan berupa surat keterangan 

perpanjangan pengamatan yang dilampirkan dalam laporan penelitian.  

b. Peningkatan ketekunan/kegigihan (persistent observation)  

Peneliti kualitatif mesti "keranjingan” dalam mengumpulkan data 

yang BAAL (Benar, Akurat, Aktual dan Lengkap). Keranjingan 

menunjukkan kegigihan peneliti kualitatif dalam mengejar data yang sudah 

diperoleh untuk lebih diperdalam dan yang belum ada terus diupayakan 

keberadaannya. Dengan meningkatkan ketekunan/ kegigihan berarti 

melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. 

Dengan cara tersebut maka akan diperoleh kepastian data dan urutan 

peristiwa secara pasti dan sistematis. 

c. Trianggulasi (peer debriefing)  

Adapun yang dicari adalah kata-kata maka tidak mustahil ada kata-

kata yang keliru yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan 

kenyataan sesungguhnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kredibilitas 

informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya 

maka peneliti perlu melakukan trianggulasi yaitu pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu sehingga ada trianggulasi 

dari sumber/informan, trianggulasi dari teknik pengumpulan data, dan 

trianggulasi waktu.  

1) Trianggulasi Sumber  

Cara meningkatkan kepercayaan penelitian adalah dengan mencari 

data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Peneliti 

perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam 

sumber. Contohnya, menguji kredibilitas data tentang perilaku 

kepemimpinan kepala sekolah, maka pengumpulan data dan pengujiannya 

dilakukan ke kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, TU dan siswa. 

Data dari kelima sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana 

pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari lima 

sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan 

suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) 

dengan kelima sumber data tersebut  
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Trianggulasi dengan sumber data, contoh triangulasi untuk 

meneliti tentang visionary leadership kepala sekolah. Peneliti menggali 

data dari kepala sekolah lalu triangulasi terhadap wakil kepala sekolah, 

melebar ketatausaha dan guru lalu pada siswa.  

2) Trianggulasi Teknik  

Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik 

pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji 

kredibilitas data dengan trianggulasi teknik yaitu mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, 

mengungkapkan data tentang aktivitas siswa di kelas dengan teknik 

wawancara, lalu dicek dengan observasi ke kelas melihat aktivitas siswa, 

kemudian dengan dokumentasi. Apabila ternyata diperoleh situasi yang 

berbeda maka peneliti perlu melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber 

data atau yang lain untuk memastikan data yang dianggap benar. 

3) Trianggulasi Waktu  

Peneliti dapat mengecek konsistensi, kedalaman dan 

ketepatan/kebenaran suatu data dengan melakukan triangulasi waktu. 

Menguji kredibilitas data dengan trianggulasi waktu dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Peneliti yang melakukan 

wawancara di sore hari dapat mengulangnya di pagi hari dan mengeceknya 

kembali di siang hari atau sebaliknya dimulai pagi dicek siang dan 

dikontrollagi sore atau malam. 

e. Analisis kasus negatif (negative case analysis)  

Kasus negatif adalah kasus ganjil yang ditemukan saat penggalian 

data dan kasus tersebut bertentangan dengan data yang lainnya serta dapat 

menjadi kunci keajegan data sebelumnya. Dengan Analisis kasus negatif 

peneliti menelusuri lebih lanjut data yang berbeda atau bertentangan 

dengan data yang telah ditemukan. Contoh, hampir seluruh guru 

mengatakan bahwa kepala sekolah adalah seorang yang bekerja keras dan 

memiliki skill kepemimpinan yang kuat. Ada seorang guru yang memberi 

keterangan yang berbeda, ia mengungkapkan bahwa sesungguhnya kepala 

sekolah itu adalah seorang yang demokratis. Setelah ditelusuri ternyata ia 

hanyalah seorang sakit hati karena ada masalah pribadi dengan kepala 

sekolah. Dengan demikian, data sebelumnya adalah data yang benar. Akan 

tetapi, apabila kondisi lain menunjukkan bahwa sesungguhnya seseorang 

itu lebih tahu tentang kepala sekolah karena justru ialah yang "pemikir” 
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dan “pekerja” bagi terlaksananya kerja kepala sekolah maka ini harus terus 

ditelusuri dan mungkin saja menemukan kebenaran lain yaitu kepala 

sekolah manipulatif.  

f. Diskusi dengan teman sejawat (peer debriefing)  

Kalau penelitian itu dilakukan oleh tim, peneliti dapat 

mendiskusikan hasil temuan sementaranya dengan teman sejawat peneliti. 

Lalu, dapat dilakukan dalam suatu momen pertemuan sumber data lalu 

dilakukan diskusi untuk mendapatkan data yang benar-benar teruji. 

Moleong (2006:334) mengungkapkan bahwa diskusi dengan teman 

sejawat akan menghasilkan (1) pandangan kritis terhadap hasil penelitian, 

(2) temuan teori substantif, (3) membantu mengembangkan langkah 

berikutnya, serta (4) pandangan lain sebagai pembanding.  

g. Member check  

Data itu harus diakui dan diterima kebenarannya oleh sumber 

informasi. Data itu juga harus dibenarkan oleh sumber atau informan 

lainnya. Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada informan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian 

data yang diberikan oleh pemberi data. Apabila para pemberi data sudah 

menyepakati data yang diberikan berarti data tersebut valid, sehingga 

semakin kredibel. Akan tetapi, menjadi sebaliknya yaitu tidak valid dan 

kredibel apabila para pemberi data justru meragukan data dan peneliti tidak 

melakukan diskusi lebih lanjut dengan informan. Dengan demikian, perlu 

dilakukan diskusi lebih lanjut apabila ditemukan ketidakcocokan antara 

data yang sudah dielaborasi oleh peneliti dengan penjelasan lebih lanjut 

dari informannya. Dalam kasus ini, Peneliti harus menyesuaikan dengan 

pemberi data sehingga data atau informasi yang diperoleh dapat digunakan 

dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud informan.  

Membercheck dilakukan setelah satu periode pengumpulan data 

selesai atau setelah mendapatkan suatu temuan atau kesimpulan. Hal 

tersebut dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Dalam diskusi 

peneliti menyampaikan temuan kepada pemberi data. Data yang 

disampaikan peneliti mungkin ada yang dikurangi, ditambah, disepakati, 

atau ditolak. Untuk kelengkapan bukti kepercayaan, peneliti perlu 

mendokumentasikan moment ini dan membuat formal administratif 

sebagai kelengkapan administrasi penelitian. 

2. Transferability (Validitas Eksternal) 
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Transferabilitas berkenaan dengan hasil penelitian hingga 

manakah hasil penelitian Ini dapat diaplikasikan atau digunakan dalam 

situasi lain. Untuk mendapatkan derajat transferabilitas yang tinggi 

bergantung pada kemampuan peneliti mengangkat makna-makna esensial 

temuan penelitiannya dan melakukan refleksi dan analisis kritis yang 

ditunjukan dalam pembahasan penelitian. Agar orang lain dapat 

memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk 

menerapkan hasil penelitian tersebut di tempat lain maka peneliti dalam 

membuat laporannya harus memberikan uraian dengan rinci, jelas, 

sistematis, dan dapat dipercaya. Apabila pembaca mendapat gambaran 

yang jelas dari suatu hasil penelitian dapat dilakukan (transferability), hasil 

penelitian tersebut memenuhi standar transferabilitas. 

3. Dependability (Reliabilitas)  

Suatu penelitian dikatakan reliabel apabila orang lain dapat 

mengulangi proses penelitian tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan 

mengaudit keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak 

dilakukan di lapangan dan datanya ada maka penelitian tersebut tidak 

reliabel atau dependable. Audit dilakukan oleh indepeden atau 

pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam 

melakukan penelitian. Bagaimana peneliti menentukan masalah, 

memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, 

melakukan uji keabsaan data, dan membuat kesimpulan. Jika peneliti tidak 

mempunyai dan tidak dapat menunjukkan aktivitas yang dilakukan di 

lapangan, depenabilitas penelitiannya patut diragukan.  

4. Confirmability (Objektivitas)  

Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati 

banyak orang. Uji konfirmabilitas hampir sama dengan uji dependabilitas, 

sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Uji 

konfirmablitas berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses 

yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses 

penelitian yang dilakukan, penelitian tersebut telah memenuhi standar 

konfirmabilitas. Dalam penelitian harus ada proses, jangan sampai proses 

tidak ada tetapi hasilnya ada. 
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RANGKUMAN 
Suatu penelitian dikatakan ilmiah apabila mengandung tingkat 

objektifitas yang tinggi dan ini akan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap hasil penelitian. Pertanggungjawaban penelitian 

kualitatif berada pada cara-cara memperoleh kepercayaan suatu penelitian 

yang mana penelitian itu dilaksanakan dengan penerapan metode yang 

tepat dengan prosedur yang konsisten dan hasilnya memberikan manfaat 

kepada pengembangan ilmu dan praktik terbaik. Penelitian kualitatif 

dinyatakan absah apabila memiliki derajat keterpercayaan (credibility), 

keteralihan (trensferability), kebergantungan (dependability), dan 

kepastian (confirmability). Peningkatan kepercayaan penelitian kualitatif 

dilakukan teknik/cara-cara memperoleh kepercayaan dari criteria 

kredibilitas, reliabilitas, dan objektivitas.  

LATIHAN SOAL 

Pilihlah jawaban di bawah ini dengan benar!  

1. Suatu penelitian dikatakan ilmiah apabila mengandung …. 

a. Tingkat objektivitas yang tinggi 

b. Populasi yang banyak 

c. Pemilihan metode yang khusus 

d. Laporan penelitian yang tebal 

2. Dalam penelitian kuantitatif, kriteria utama terhadap data hasil 

penelitian adalah …. 

a. Valid, reliabel dan objektif 

b. Tepat, cepat dan benar 

c. Tepat, hemat dan cermat 

d. Valid, reliabel, tepat 

3.  Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila …. 

a. Memiliki pengetahuan ilmiah 

b. Memiliki derajat keterpercayaan (credibility), keteralihan 

(trensferability), kebergantungan (dependability), dan 

kepastian (confirmability) 

c. Memiliki waktu pelaksanaan yang lama 

d. Memiliki penelitian terdahulu yang relevan 
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4. Berikut adalah beberapa cara meningkatkan kredibilitas data 

(kepercayaan) terhadap data hasil penelitian kualitatif, kecuali …. 

a. Perpanjangan pengamatan 

b. Trianggulasi 

c. Kemenarikan 

d. Member check 

5. Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada informan 

adalah …. 

a. Member check 

b. Trianggulasi 

c. Negative case analysis  

d. Peer debriefing 

Jawablah pertanyaan esai di bawah ini dengan tepat! 

1. Bagaimana suatu penelitian dikatakan ilmiah? 

2. Cara-cara memperoleh kepercayaan untuk penelitian kualitatif 

berbeda dengan penelitian kuantitatif. Mengapa demikian? 

3. Bagaimana pertanggungjawaban dalam penelitian kualitatif? 

4. Bagaimana uji keabsahan dalam penelitian kualitatif? 

5. Sebut dan jelaskan cara-cara memperoleh kepercayaan dalam 

penelitian kualitatif? 
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BAB 10 

CATATAN LAPANGAN 
 

Tujuan Pembelajaran: 

1) Untuk mengetahui dan memahami Merekam Data Lapangan (data 

mentah) 

2) Untuk mengetahui dan memahami Pengertian Catatan Lapangan  

3) Untuk mengetahui dan memahami Bagian-Bagian Catatan 

Lapangan 

4) Untuk mengetahui dan memahami Fungsi Catatan Lapangan  

5) Untuk mengetahui dan memahami Model Catatan Lapangan  

6) Untuk mengetahui dan memahami Proses Catatan Lapangan  

 

A. Pendahuluan 
Dalam penelitian kualitatif dikenal istilah key instrument artinya 

peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen 

selain manusia dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai 

pendukung tugas peneliti sebagai instrumen. Oleh karena itu, kehadiran 

peneliti di lapangan pada penelitian kualitatif sangat diperlukan. Kehadiran 

peneliti harus digambarkan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Perlu 

dijelaskan apakah peran peneliti sebagai partisipan penuh, pengamat 

partisipan, atau pengamat penuh. Peneliti kunci berperan dan terlibat 

langsung dalam bentuk pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi. 

Agar mendapatkan data yang utuh, lengkap, dan tidak terdistorsi oleh 

keterbatasan ingatan peneliti, digunakan catatan lapangan. Catatan 

lapangan merupakan bentuk lengkap dari rekaman data lapangan yang 

diperoleh dari buku catatan lapangan, rekaman dari tape recorder, hasil 

jepretan foto, atau rekaman video. 

Dalam penelitian kualitatif, catatan lapangan merupakan catatan 

tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam 

rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian 

kualitatif. Menulis catatan lapangan bertujuan mencatat segala sesuatu 
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dengan rinci. Catatan lapangan bukan laporan atau rangkuman, atau 

sekadar seleksi dari hal-hal yang menarik. Catatan lapangan adalah bahan 

mentah lengkap hasil riset peneliti yang dituliskan secara keseluruhan, atau 

peneliti akan lupa pada begitu banyak hal atau hanya ingat sebagian hal-

hal tertentu saja. Data dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai 

landasan refleksi. Data mewakili tindakan dalam arti bahwa data itu 

memungkinkan peneliti untuk merekonstruksi tindakan terkait, bukan 

hanya mengingat kembali. Oleh sebab itu, pengumpulan data tidak hanya 

untuk keperluan hipotesis, melainkan sebagai alat untuk membukukan 

hasil pengamatan dan menjembatani antara momen-momen tindakan dan 

refleksi dalam putaran penelitian.  

Hasil observasi partisipan yang sistematik dan analitik bergantung 

pada pengaturan catatan-catatan lapangan yang lengkap, tepat, dan detail 

karena catatan-catatan lapangan berupa data dari observasi, pengamatan, 

dan studi dokumentasi. Peneliti seharusnya berusaha membuat catatan 

lapangan yang komprehensif. Agar dapat berbuat demikian diperlukan 

disiplin diri yang luar biasa dan bukan pemaksaan diri. Jangan sampai 

menunda menuangkan hasil catatan di lapangan untuk dibuat catatan 

lapangannya yang lengkap dalam waktu 12 jam.  

 

B. Merekam Data Lapangan (data mentah) 

1. Buku Catatan  

Perlu dibedakan antara catatan lapangan dengan catatan di 

lapangan. Catatan lapangan dalam bab ini adalah catatan lengkap yang 

tidak hanya berisi hasil pengamatan atau wawancara di lapangan, tetapi 

juga telah terdapat refleksi dari peneliti atas hasil/deskripsi yang 

dikerjakan setelah selesai melakukan suatu pengamatan/wawancara. Agar 

mendapat catatan lapangan yang lengkap dan utuh dibutuhkan catatan-

catatan di lapangan yang merekam pembicaraan atau pengamatan. Salah 

satu cara merekam data lapangan yaitu dengan menyiapkan buku catatan 

yang mencatat kata-kata penting, istilah-istilah yang kurang dipahami, 

istilah baru yang berkaitan dengan topik pembicaraan/pengamatan.  

Dalam menulis di catatan, peneliti harus cekatan sehingga 

informan tidak merasa terganggu oleh pergantian perhatian dari informan 

ke buku catatan. Oleh karena itu, perlu dipahami secara cerdas dengan 

hanya menulisnya saja atau dengan tulisan gaya steno.  
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2. Tape Recorder  

Terdapat cara mudah merekam data lapangan bentuk 

perakapan/wawancara yaitu dengan menggunakan tape recorder. merekam 

semua percakapan dengan baik, tetapi tidak dapat menangkap ekspresi 

wajah dan gerak-gerik informan. Akan tetapi, tidak semua informan 

bersedia pembicaraannya direkam, dalam pemakaian rekaman, etika 

penelitian mengharuskan peneliti terbuka dan meminta izin pada informan 

untuk menggunakan tape recorder. Apabila informan berkeberatan dengan 

pemakaian tape recorder, peneliti tidak boleh memaksa dan tidak boleh 

mensiasatinya dengan cara tersembunyi karena jika ketahuan hal ini dapat 

merusak hubungan baik.  

Tape recorder dapat menghasilkan banyak informasi yang 

bermanfaat dan dapat menjadi bahan utuh yang menghasilkan bentuk 

analisis yang cermat saat peneliti menuangkannya pada catatan lapangan. 

Penggunaan tape recorder berguna bagi kontak satu lawan satu dan 

kelompok kecil. Akan tetapi, dalam penuangannya ke dalam catatan 

lapangan cukup memerlukan waktu sepanjang waktu percakapan dalam 

kondisi sebenarnya.  

3. Rekaman Video  

Saat observasi partisipasi, banyak momen yang ingin direkam dan 

diabadikan. Dalam hal ini, memang terdapat maksud untuk merekam 

momen karena ingin meneliti peristiwa secara detail melalui pengulangan 

pemutaran rekaman video. Peneliti menggunakan rekaman video untuk 

merekam berbagai peristiwa seperti PBM di kelas, rapat pimpinan, 

seminar, dan lokakarya. Perekam video dapat dioperasikan oleh peneliti 

untuk merekam suatu kegiatan/peristiwa untuk dianalisis, misalnya 

kegiatan penggunaan teknik membuka dan menutup pelajaran oleh guru di 

kelas, penggunaan media alat peraga dalam pembelajaran. Akan lebih baik 

jika satuan rekamannya pendek karena pemutaran ulang akan memakan 

waktu. Apabila terdapat asisten yang membantu, peneliti dapat lebih 

berkonsentrasi pada reaksi dan perilaku subjek secara perorangan (guru 

dan siswa) yang aspek-aspeknya disepakati sebelum merekam. Perekaman 

dengan video dapat dilakukan oleh peneliti untuk merekam satuan kegiatan 

yang dilakukan informan, merekam kegiatan peneliti itu sendiri dalam 

melaksanakan kegiatan berpartisipasi dan dapat dilakukan oleh informan 

yang hasilnya akan diberikan kepada peneliti untuk dianalisis.  
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C. Pengertian Catatan Lapangan  
Data yang telah terekam agar tidak lupa saat proses menyusunnya 

secara utuh digunakan alat bantu seperti buku catatan, tape recorder, dan 

kamera. Pada saat berada di lapangan peneliti membuat catatan terlebih 

dahulu. Setelah selesai melakukan pengamatan dan wawancara, peneliti 

harus menyusun catatan lapangan secara utuh. Pada saat peneliti 

melakukan wawancara atau pengamatan diperlukan alat bantu berupa 

catatan atau buku kecil untuk membantu mengingat hal-hal yang 

dikemukakan/terjadi. Catatan saat pengumpulan data ini berupa coretan 

seperlunya yang sangat dipersingkat (dapat steno), berisi kata-kata inti, 

frase, pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, mungkin gambar, 

sketsa, sosiogram, diagram, dan lain-lain. Catatan ini berguna sebagai alat 

perantara antara apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dicium, dan diraba 

dengan catatan sebenarnya dalam bentuk "catatan lapangan”. Catatan di 

lapangan diubah ke dalam catatan yang lengkap dan dinamakan catatan 

lapangan setelah peneliti lepas dari interaksi dengan informan atau setelah 

tiba di rumah. Proses penyusunan catatan lapangan terus berlanjut selama 

terdapat catatan dari lapangan hasil observasi, pengamatan, dan studi 

dokumentasi. Catatan lapangan tidak boleh dilalaikan karena akan 

tercampur dengan informasi lain dan menghindari kemungkinan lupa yang 

disebabkan karena keterbatasan ingatan seseorang.  

Menulis catatan lapangan bertujuan mencatat segala sesuatu 

dengan rinci. Catatan lapangan bukan laporan atau rangkuman, atau 

sekadar seleksi dari hal-hal yang menarik. Catatan lapangan adalah bahan 

mentah lengkap riset peneliti yang dituliskan semuanya, atau peneliti akan 

lupa pada begitu banyak hal atau hanya ingat sebagian hal-hal tertentu saja.  

Berikut catatan lapangan menurut Bogdan dan Biklen (1982:74). 

After returning from each observation, interview, or other 

research session, the researcher typically writes out, preferably on 

a word processor or computer, what happened. He or she renders 

a@ description of people, objects, places, events, activities, and 

conversations. In addition, as part of such notes, the researcher 

will record ideas, strategies, reflections, and hunches, as well as 

note patterns that emerge. These are fieldnotes: the written 
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account of what the researcher hears, Sees, experiences, and 

thinks in the course of collecting and reflecting on the data in a 

gualitative study. 

Menjelaskan bahwa setelah peneliti melakukan observasi, 

wawancara, atau penelitian, peneliti harus menulis kembali baik dalam 

bentuk tulisan maupun dalam komputer, menceritakan tentang apa yang 

terjadi. Peneliti mendeskripsikan tentang orang, objek, tempat, kejadian, 

aktivitas, dan percakapan. Dalam hal ini dapat membantu peneliti dalam 

menuangkan ide-ide, strategi, refleksi yang berupa catatan-catatan. Dapat 

disimpulkan bahwa catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa 

yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan 

data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.  

Menurut sumber dari metode riset aksi etnografis (online), bahwa 

catatan lapangan adalah tulang punggung riset aksi etnografis 

(ethnographic action research). Sejak hari pertama riset, peneliti harus 

selalu membawa buku catatan untuk mencatat peristiwa yang berlangsung. 

Catatan lapangan adalah catatan lengkap yang telah disempurnakan berisi 

deskripsi hasil observasi/wawancara/studi dokumen dan bahkan telah 

diberi refleksi oleh peneliti yang dibuat di setiap selesai suatu pengamatan.  

Catatan-catatan lapangan menjadi rekaman paling penting dari 

semua yang peneliti amati, bicarakan, dan pikirkan tentang proyek dan 

komunitas. Dengan demikian, peneliti dapat menyusun laporan penelitian 

secara komprehensif dan seiring berjalannya waktu, catatan lapangan dapat 

menjadi arsip yang kaya dan tak ternilai. Menurut Joukowsky (1980) 

catatan lapangan atau field notes merupakan catatan yang dibuat langsung 

pada buku catatan ketika peneliti berada di lapangan. Catatan lapangan 

sebaiknya ditulis pada buku yang mudah dibawa kemana-mana, bukan 

berupa lembaran-lembaran kertas yang mudah hilang. Buku catatan ini 

memuat semua indikasi atau gejala, nama atau istilah yang diberikan 

penduduk setempat, letak administratif temuan, deskripsi temuan, sket 

temuan, hasil pengukuran, informasi atau pendapat penduduk mengenai 

temuan tersebut, dan interpretasi sementara. Semua catatan harus ditulis 

dengan jelas dan dapat dimengerti apabila akan digunakan sebagai 

pedoman untuk pembuatan laporan verbal dan visual. Agar tidak terdapat 

hal-hal penting yang terlewatkan, field note dapat berupa form yang dapat 

diisi di lapangan.  
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Catatan lapangan merupakan cara peneliti memusatkan perhatian 

tentang apa yang dilihat dan didengar dalam suatu setting social. Dengan 

perkataan lain, peneliti mencatatkan apa yang diperhatikan secara langsung 

sebagai berikut. 

1. Pernyataan-pernyataan: seperti pernyataan yang dibuat oleh kepala 

sekolah tentang penilaiannya terhadap implementasi PP 48 tahun 

2008, pernyataan guru tentang kompensasi, dan sebagainya.  

2. Fenomena yang dilihat seperti gerak-gerik, bercakap-cakap, enggan 

bergaul, menunjukkan minat, tidak minat, dan sebagainya. 

Pada versi Moleong dikenal dengan Bentuk Catatan Lapangan. 

Diuraikan sebagai berikut.  

1. Halaman pertama, memuat judul informasi yang dijaring, tanggal, dan 

jam pengamatan serta waktu menyusun catatan lapangan, tempat 

dilaksanakannya pengamatan tersebut, dan diberi nomor urut sebagai 

bagian dari keseluruhan perangkat catatan lapangan. 

2. Alinea dan batas tepi, alinea atau paragraf dalam catatan lapangan 

memegang peranan khusus dalam kaitannya dengan analisis data. 

Dengan menggunakan alinea baru dalam menuliskan suatu pokok 

persoalan, peneliti tidak akan kebingungan membaca dan 

merefleksikan data. Batas tepi kanan catatan lapangan diperlebar 

untuk kepentingan pemberian kode pada waktu analisis. 

Miles dan Huberman (1992) mengungkapkan bahwa untuk tujuan 

kejelasan dan perolehan data, peneliti seharusnya mempunyai standar 

untuk catatan lapangan. Meskipun setiap peneliti menggunakan bentuk 

yang berbeda-beda, namun setiap rancangan catatan seharusnya meliputi 

hal-hal berikut. 

1. Berilah judul halaman pada setiap rancangan catatan. Judul halaman 

meliputi informasi mengenai tanggal, jam, tempat pembicaraan, dan 

tanggal jam pencatatan. Beberapa peneliti juga memberikan judul 

pada setiap rangkum, misalnya "The Word Exam Party", atau "The 

Monday Before Final Exams."  

2. Masukkan gambar tempat di awal catatan. Berikan nomor pada setiap 

pencarian di dalam gambar tersebut dan tandai halaman catatan yang 

menggambarkan pencarian. Hal ini akan membantu untuk 

mempermudah perujukan jika Anda akan mengecek kejadian yang 

khas, dan minta tolong orang lain untuk membacakannya.  
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3. Sisakan garis tepi yang cukup luas untuk komentar Anda atau 

komentar orang lain. Garis tepi ini juga harus Anda tandai sehingga 

memudahkan mengecek catatan-catatan pada saat menganalisis data 

riset.  

4. Buatlah paragraf-paragraf baru. Awali paragraf baru ketika topiknya 

berbeda dan prosedur ini akan membantu Anda, tidak hanya 

memudahkan membaca tetapi juga ketika proses menyusun catatan. 

5. Gunakan tanda kutip (tanda baca) dalam mencatat ucapan-ucapan 

mereka sebaik mungkin. Hal ini bertujuan menjaga pereproduksian 

apa-apa yang dikatakan oleh subjek supaya tidak rusak. Hal yang 

terpenting ialah menangkap makna dari kata-kata yang diucapkan. 

Jika kamu tidak dapat mengingat secara akurat kata-kata sebuah 

dialog, Anda dapat menuliskan "John berkata sesuatu yang kira-kira 

aku harus pulang. Bill menyetujui, dan John pun keluar." Beberapa 

peneliti menggunakan tanda baca untuk menunjukkan ingatannya 

terhadap kata-kata setepatnya, atau ingatan yang kurang tepat, tetapi 

bukan untuk menandai ingatan yang masuk akal." Catatan terakhir: 

jika Anda memiliki mesin duplikat, tulis catatanmu di atas kertas 

daito, lalu kopi sehingga orang lain dapat memanfaatkannya atau juga 

Anda pakai nanti ketika tahap menganalisis data setelah terjun 

kancah.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti bebas menggunakan format atau 

bentuk-bentuk yang berlainan, namun setiap bentuk catatan seharusnya 

menampilkan bagian identitas yaitu kode catatan, teknik pengumpulan 

data, identitas setting sosial, dan bagian isi yaitu fokus kajian, deskripsi, 

dan refleksi. 

D. Bagian-bagian Catatan Lapangan 

1. Kode Catatan 

Membuat kode penting untuk mengelompokan catatan-catatan 

lapangan agar tidak bingung apabila suatu waktu peneliti menyusun 

laporan penelitiannya. Kode-kode mutlak diperlukan sebagai tindakan 

mengendalikan pengumpulan data yang sedang berlangsung selama 

penelitian dan memberi pembatasan operasional yang jelas, misalnya 

untuk wawancara diberi kode w, observasi dengan kode o, studi dokumen 

dengan kode d. Hal terpenting adalah mudah diingat dan diterapkan secara 
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konsisten oleh peneliti. Membuat pengkodean bergantung pada 

penelitiannya. Hal yang terpenting ialah bahwa peneliti memiliki 

pandangan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan unit analisis yang 

dibuatnya. Misalnya, penelitian tentang membangun budaya sekolah 

menuju sekolah efektif. Kode w.ks.se yang dimaksud peneliti adalah 

w=wawancara ks=kepala sekolah (informan), se=menunjukan aspek yang 

diungkap misalnya sekolah efektif. Kode w.ks.bs. (wawancara, kepala 

sekolah, budaya sekolah). Apabila observasi, misalnya o.ks.se (observasi, 

kepala Sekolah, sekolah efektif). Pastikan seluruh kode tersusun dalam 

suatu struktur. Usahakan kode-kode secara semantik terkait dengan istilah 

yang ditandainya. Jangan menggunakan angka-angka sebagai kode karena 

apabila lupa memberi keterangan dapat membingungkan peneliti.  

Salah satu sistematik pengkodean juga dapat berdasarkan pada 

deskripsi dan refleksi yang dicatat, sebagaimana dikembangkan Bogdan & 

Biklen (Nasution, 1998:93-94). Deskripsi diberi kode dimulai dengan 

huruf D disertai oleh indikator tentang hal yang di observasi, sedangkan 

komentar atau tafsiran diberi kode R kependekan refleksi, pemikiran, atau 

pandangan, misalnya 

 DP  : Deskripsi Partisipan  

 DD : Deskripsi Dialog  

 DLF : Deskripsi Lingkungan Fisik  

 DK : Deskripsi Kejadian-kejadian  

 DH : Deskripsi Hubungan dengan partisipan atau orang lain  

 RR : Refleksi tentang apa yang dirasakan oleh peneliti  

 RA : Refleksi Analisis  

 RM : Refleksi Metodologi  

 RP  : Refleksi Penjelasan  

 RE  : Refleksi Etis  

 DP  : Deskripsi Partisipan berkenaan dengan keterangan 

tentang partisipan atau responden atau orang-orang lain 

yang dihadapi dalam penelitian, misalnya mengenai 

usianya, wajahnya, tubuhnya, caranya berpakaian, 

bertindak, bicara, jenis kelamin, sikapnya dan 

sebagainya.  
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 DD : Deskripsi Dialog berkenaan dengan percakapan antara 

  peneliti dengan responden atau orang lain, juga antara 

orang-orang yang ada hubungannya dengan topik 

penelitian. Sedapat mungkin percakapan dicatat menurut 

apa yang sesunggulmya diucapkan.  

 DLF : Deskripsi Lingkungan Fisik mengenai keterangan 

  tentang lokasi, gedung, ruangan, pekarangan, p  

 DK : Deskripsi Kejadian-Kejadian, peristiwa-peristiwa, apa 

  saja yang terjadi, seperti tindakan guru, per  

 DH : Deskripsi Hubungan peneliti dengan partisipan, guru, 

  siswa, pegawai, dan orang-orang lain yang pernah 

  dijumpai peneliti berhubung dengan penelitiannya.  

 RR : Refleksi perasaan pengamat, bagaimana perasaan 

pengamat serta prasangka dan sikapnya terhadap

 responden. Sebagai human instrument ia harus sadar

 akan kemungkinan adanya kekurangannya yang dapat

 merugikan pengumpulan dan penafsiran data.  

 RA : Refleksi Analisis. Dalam penelitian naturalistik analisis 

  dilakukan sejak awal pengumpulan data. Data harus 

  dianalisis dalam usaha untuk mencari maknanya,  

  walaupun masih bersifat sementara. Analisis akan 

  mendorong merumuskan pertanyaan baru yang  

  memerlukan data baru yang dapatlebih memantapkan 

  tafsiran atau justru membantah tafsiran itu. Analisis 

  dilakukan untuk mengetahui hubungan antara data yang 

  tadinya lepas-lepas. Hubungan yang sering tampil 

  menunjukkan adanya suatu pola yang dapat merupakan 

  petunjuk ke arah suatu teori.  

 RM : Refleksi Metodologi. Melaksanakan penelitian  

  naturalistik bukan mengikuti langkah-langkah yang telah 

  ditetapkan sebelumnya. Metode penelitian tidak dapat 

  dipastikan, tetapi harus dipikirkan kembali setiap kali 

  menghadapi situasi baru. Metode apa yang dijalankan 

harus dicantumkan dalam RM ini.  

 RJ  : Refleksi Penjelasan. Apabila terdapat hal-hal yang perlu

 mendapat penjelasan, misalnya mengenai sejarah, latar 
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 belakang lembaga, dan sebagainya hal itu dapat 

dimasukkan dalam bagian ini.  

 RE  : Refleksi Etis. Penelitian harus memegang teguh norma 

 norma penelitian, harus dijaga dengan benar agar nama 

baik responden tidak tercemar, misalnya dengan cara 

memberi nama samaran. Bahkan lokasi penelitian pun 

perlu untuk dirahasiakan. Pelaksanaan penelitian harus 

dilaksanakan secara terbuka jangan secara tersembunyi 

seperti yang dilakukan oleh mata-mata. 

Lafiand (1971), mengemukakan bahwa kode-kode dalam kajian 

apa pun dapat berkaitan dengan sejumlah gejala yang bergerak dari arah 

yang paling sempit sampai pada arah yang sangat luas sebagai berikut. 

a. Tindakan-tindakan, tindakan dalam situasi yang sementara dan terjadi 

hanya dalam beberapa detik, menit, atau jam.  

b. Aktivitas, tindakan dalam suatu latar dengan waktu yang lebih lama 

hari, minggu, atau bulan yang merupakan unsur-unsur signifikan dari 

keterlibatan manusia.  

c. Makna-makna, hasil ungkapan verbal dari para peserta yang 

membatasi dan mengarahkan tindakan.  

d. Partisipasi, keterlibatan manusia secara menyeluruh dalam adaptasi 

terhadap situasi atau latar yang sedang diteliti. 

e. Hubungan-hubungan, saling hubungan antara beberapa pribadi yang 

dipertimbangkan secara serempak. 

f. Latar-latar, seluruh latar yang dikaji diterima sebagai unit analisis.  

Selanjutnya, dikemukakan bahwa kode-kode pada setiap arah 

dapat statis atau juga dinamis yang fokus pada perubahan-perubahan 

sepanjang waktu. Skema pencatatan lainnya dikemukakan oleh Bogdan 

dan Biklen (1982) yang membatasi kode-kode dalam cara berikut.  

a. Latar konteks: informasi umum mengenai keadaan sekeliling.  

b. Pembatasan situasi: bagaimana orang-orang membatasi latar topik.  

c. Persektif: cara-cara berpikir dan berorientasi.  

d. Cara berpikir tentang manusia dan objek: lebih terinci daripada yang 

dikemukakan di atas.  

e. Proses: urutan, arus, perubahan-perubahan waktu.  

f. Akfivitas: jenis perilaku yang terjadi secara teratur.  

g. Peristiwa: akfivitas-aktivitas yang khusus.  
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h. Strategi: cara-cara menyelesaikan sesuatu 

i. Hubungan dan struktur sosial: pola-pola yang secara tidak resmi 

diberi batasan.  

j. Metode: permasalahan penelitian yang terkait 

Skema-skema seperti ini akan membantu peneliti untuk 

mempertimbangkan berbagai kategori dimana kode-kode harus 

dikembangkan, setiap penelitian manapun hanya dapat focus pada 

beberapa kategori saja. 

2. Teknik Pengumpulan Data  

Beri judul pada kepala catatan teknik pengumpulan data apa yang 

digunakan dalam pengumpulan data. Misalnya, wawancara, observasi dan, 

studi dokumen.  

3. Identitas Setting Social  

Tulis secara jelas identitas setting social, yaitu waktu, tempat, 

pelaku dan aktivitas. Waktu pelaksanaan pengumpulan data yaitu hari 

tanggal, dan pukul berapa pelaksanaan. Tempatnya dimana, informannya 

siapa dan beraktivitas apa. Chiseri-Strater dan Sunstein (2001) 

memisahkan daftar yang dapat digunakan pada Semua catatan lapangan. 

Daftar ini termasuk tanggal, waktu, dan tempat pengamatan meliputi fakta-

fakta spesifik, angka-angka, dan kejadian-kejadian rincian yang terjadi di 

lapangan.  

4. Aspek/Fokus Kajian  

Aspek/fokus kajian dicatat sesuai kode dan dirinci lagi sesuai 

kondisi lapangan, misalnya penelitian tentang budaya sekolah efektif. 

Kode w.ks.se. wawancara dengan kepala sekolah tentang sekolah efektif 

maka aspek yang ditulis adalah kajian yang berkaitan dengan sekolah 

efektif, misalnya manajemen kesiswaannya, manajemen tenaga 

kependidikan, manajemen keuangan dan seterusnya.  

5. Deskripsi  

Deskripsi adalah catatan-catatan sesungguhnya hasil 

wawancara/pengamatan/studi dokumen. Apabila ada yang tidak 

dimengerti atau memiliki konotasi yang berbeda dapat diberi catatan kaki 

untuk ditelusuri lebih lanjut secara empiris maupun teoritik maupun akan 

dijadikan bahan refleksi. Deskriptif catatan lapangan merupakan bagian 

yang paling panjang dan menggambarkan segala upaya peneliti untuk 

merekam secara objektif rincian dan apa yang telah terjadi di lapangan. 
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Bogdan & Biklen (dalam Dikti:1990) memeriksa catatan lapangan 

pada sisi deskriptif mencakup bidang-bidang berikut. 

a. Gambaran tentang subjek. Meliputi penampilan fisiknya, pakaiannya, 

kelakuan khasnya, dan gaya bicara serta tindakannya. Anda 

hendaknya mencari segi-segi tertentu pada orang yang 

membedakannya dengan orang lain. 

b. Rekonstruksi dialog. Percakapan yang berlangsung antara subjek 

direkam demikian pula apa yang dikatakan subjek kepada peneliti 

secara pribadi. Catatan tersebut berisi parafrase dan ihtisar 

percakapan, tetapi hendaknya berusaha keras agar kata-kata subjek 

sendiri tidak berkurang. Kutip ucapan subjek, peneliti hendaknya 

memperhatikan bagaimana cara menuliskan kata-kata dan ungkapan-

ungkapan yang khas dari latar yang diteliti. Gerak isyarat, aksen 

ucapan, dan ekspresi wajah hendaknya juga diperhatikan. Peneliti 

yang baru sering kali susah karena tidak mengetahui bagaimana 

mencantumkan tanda kutip dialog di dalam catatan lapangan.  

c. Deskripsi latar fisik. Coretan gambar ruangan dengan pensil dan 

pengaturan perabotannya berguna untuk dicatat. Lukisan verbal 

mengenai barang-barang semacam papan tulis, papan pengumuman, 

perabotan, lantai, serta dinding juga dimasukkan, Hendaknya 

diusahakan untuk menangkap suasana gedung atau tempat yang anda 

observasi. Misalnya, citra apa yang dipantulkan sekolah yang anda 

teliti pada waktu anda masuk?. 

d. Catatan mengenai kejadian-kejadian khusus. Catatan tersebut 

menguraikan mengenai siapa yang ada dalam kejadian dengan cara 

bagaimana dan sifat tindak perbuatannya,  

e. Lukisan kegiatan. Dalam kategori ini Anda masukkan rincian tingkah 

laku maupun tindakan-tindakan yang khusus.  

f. Tingkah laku pengamat. Dalam penelitian kualitatif, subjeknya adalah 

orang-orang yang diwawancarai dan dijumpai pada latar penelitian, 

tetapi hendaknya memperlakukan diri sendiri sebagai subjek 

pemeriksa juga karena peneliti itu sendiri adalah alat pengumpulan 

data maka sangatlah penting memperhatikan tingkah laku dan asumsi 

sendiri.  

"Data yang kaya" atau "Catatan lapangan yang kaya" merupakan 

ungkapan yang digunakan oleh para peneliti lapangan yang berpengalaman 
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untuk menggambarkan catatan lapangan yang kandungannya baik yaitu 

berupa deskripsi yang jelas dan dialog yang relevan dengan apa yang 

terjadi di latar dan maknanya bagi para peserta. Data yang kaya berisi hal-

hal yang merupakan bukti, dengan petunjuk-petunjuk yang apabila 

digabung akan berguna bagi peneliti dalam mengerjakan analisis yang 

bermakna atas apa yang diteliti. Menurut M.Q. Patton "No skill is more 

critical in fieldwork than learning to be descriptive, concrete, and 

detailed" Apa saja, perlu diperhatikan. Hal-hal yang sedianya dianggap 

biasa, menjadi sesuatu yang mungkin penting bagi penelitian. Oleh karena 

itu, peneliti harus bersikap bahwa segala sesuatu yang sedianya biasa, 

harus dipandang "aneh" dan menarik. 

6. Makna/Refleksi  

Refleksi adalah pemikiran, tafsiran atau komentar tentang apa 

yang diamati. Peneliti mengolah apa yang diobservasi, ia mencari 

maknanya untuk menemukan pola atau tema rangkaian kejadian-kejadian. 

Suatu refleksi berisi kata-kata, kalimat yang sifatnya pribadi sehingga 

untuk satu pengamatan yang sama dengan orang yang berbeda akan 

berbeda pula refleksinya.  

Menurut Suwarsih Madya yang dimaksud dengan refleksi adalah 

mengingat dan merenungkan kembali suatu tindakan persis seperti yang 

telah dicatat dalam observasi. Melalui refleksi peneliti berusaha untuk (1) 

memahami proses, masalah, persoalan, dan kendala yang nyata dalam 

tindakan strategi dengan mempertimbangkan ragam perspektif yang 

mungkin ada dalam situasi tertentu, dan (2) memahami persoalan dimana 

penelitian dilaksanakan. Dalam melakukan refleksi, peneliti sebaiknya 

juga berdiskusi dengan sejawat untuk menghasilkan rekonstruksi makna 

situasi yang dapat memberikan dasar perbaikan rencana siklus berikutnya. 

Refleksi memiliki aspek evaluatif dalam melakukan refleksi, peneliti 

hendaknya mempertimbangkan pengalaman menyelenggaraan penelitian 

untuk menilai apakah pengaruh (persoalan yang timbul) memang 

diinginkan dan memberikan saran-saran tentang cara-cara untuk 

meneruskan pekerjaan. Akan tetapi, dalam pengertian bahwa refleksi 

tersebut deskriptif, peneliti meninjau ulang, mengembangkan gambaran 

agar lebih lebih hidup yang meliputi (a) tentang proses penelitian, (b) 

tentang kendala yang dihadapi dalam melakukan penelitian, serta (c) 

tentang apa yang sekarang mungkin dilakukan untuk mencapai tujuan 
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perbaikan penelitian. Proses selanjutnya, berdasarkan atas data dilakukan 

refleksi yang menghasilkan permasalahan baru yaitu hanya sebagian kecil 

subjek yang diteliti aktif.  

Termasuk bagian dari usaha merefleksi catatan lapangan adalah 

dengan membuat catatan kaki pada deskripsi, selanjutnya akan 

dikomentari oleh peneliti pada bagian refleksi. Suatu deskripsi dan juga 

catatan-catatan kakinya menjadi bahan perenungan yang mungkin saja 

menghasilkan pertanyaan “kenapa seperti ini, kenapa begini, ada apa 

dengan ini dan sebagainya” yang akan ditelusuri lebih lanjut kajian 

empirisnya atau teorinya. 

Suatu refleksi pengamat tentang deskripsi hasil penelitian dapat 

berisikan hal-hal sebagai berikut.  

a. Refleksi tentang analisis. Pada tahap ini, menduga-duga apa yang 

sedang dipelajari, tema yang muncul, pola yang ada, hubungan antara 

butir-butir data, penambahan gagasan, dan pikiran-pikiran yang 

muncul.  

b. Refleksi panjang yang berpusat pada analisis disebut memo analitis 

(Glaser dan Strauss, 1967).  

c. Refleksi tentang metode. Catatan lapangan memuat bahanbahan 

mengenai prosedur dan siasat yang dipergunakan di dalam studi, dan 

putusan-putusan yang diambil mengenai rancangan studi. 

Dimasukkan juga ulasan-ulasan mengenai hubungan pribadi dengan 

subjek-subjek tertentu bersama-sama mengenai hal-hal yang 

menyenangkan dan masalah-masalah yang dijumpai dalam 

melaksanakan studi. Masalah-masalah khusus yang dijumpai dengan 

subjek, ataupun dilema-dilema lain bisa menjadi pokok refleksi. 

Masukkan pendapat anda mengenai bagaimana mengatasi masalah 

itu. Nilai apa yang telah berhasil dicapai dan apa yang masih harus 

dilakukan. Refleksi mengenai metode akan membantu memikirkan 

masalah-masalah metodologi yang dihadapi dan pengambilan 

keputusan mengenai hal itu. Apabila pengalaman riset anda telah 

rampung, pembicaraan tentang metodologi ini akan memungkinkan 

anda menulis laporan mengenai apa yang telah anda lakukan.  

d. Refleksi tentang dilema etik dan konflik. Pekerjaan penelitian 

lapangan tersebut melibatkan diri Anda di dalam kehidupan subjek 

maka akan terus-menerus terjadi masalah hubungan antara nilai Anda 
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sendiri dan tanggung jawab terhadap subjek maupun profesi Anda. 

Komentar pengamat dan memo tidak hanya menghendaki Anda untuk 

mencatat masalah ini, tetapi juga untuk memecahkannya. 

e. Refleksi tentang kerangka pikiran pengamat. Walaupun tidak berniat 

demikian, pada umumnya peneliti terjun ke dalam studi dengan 

asumsi-asumsi tertentu mengenai subjek dan latar yang ditelitinya. 

Beberapa dari prakonsepsi ini berkenaan dengan kepercayaan agama, 

ideologi politik, latar belakang etik, kedudukan dalam masyarakat, 

pengalaman di sekolah, suku bangsa, atau jenis kelamin, hal ini dapat 

ditindak lanjuti. Seperti halnya setiap orang, para peneliti kualitatif 

memiliki pendapat, kepercayaan, sikap, dan prasangka, dan mereka 

berusaha mengungkapkan ini semua dengan jalan merefleksi pada 

cara berpikirnya sendiri di dalam catatan-catatan yang dibuatnya. Apa 

yang khususnya menarik adalah perjumpaan yang dialami peneliti 

pada waktu mengumpulkan data yang memberikan terobosan ke cara 

baru dalam berpikir dan mengungkapkan asumsi. Hal ini dapat terjadi 

dengan cepat dan menggebu-gebu pada awal pelaksanaan penelitian. 

Apa yang semula Anda pikirkan ternyata benar-benar tidak cocok 

dengan kenyataan di lapangan yang anda teliti (Geer, 1964). Subjek 

yang "terbelakang kemampuan mentalnya" ternyata tidak sedungu 

seperti yang Anda kira sebelumnya, anak-anak remaja ternyata tidak 

sebrengsek seperti yang Anda ketahui sebelumnya, sekolah yang anda 

benci ternyata Anda senangi, sekolah yang Anda kira hebat ternyata 

biasa-biasa saja, program yang Anda kira mengerjakan sesuatu 

ternyata tidak begitu halnya.  

f. Refleksi yang pertama biasanya masuk catatan sebelum anda terjun 

ke lapangan. Di sini Anda menggambarkan selengkap mungkin 

asumsi-asumsi tentang apa yang ada di lapangan dan pengharapan 

akan hasil studi yang akan Anda capai. Dengan dicantumkan di depan 

maka dapat dicocokkan dan diukur terhadap (dibandingkan dengan) 

apa yang timbul di dalam studi.  

g. Sebagai seorang pengamat Anda hendaknya memperhatikan praduga 

yang Anda miliki. Namun, kami kira catatan lapangan Anda akan 

mengungkapkan bahwa pikiran-pikiran dan asumsiasumsi yang pada 

awalnya ada tersebut menjadi mudah pecah pada waktu dihadapkan 

kepada dunia empirik yang Anda jumpai. Penelitian kualitatif 
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menghendaki hubungan jangka panjang dengan berbagai orang dan 

tempat. Bukti-bukti yang terkumpul secara terus-menerus dapat 

mengalahkan asumsi yang tak berdasar. Refleksi tentang proses ini 

berguna dan dapat mendokumentasikannya.  

h. Hal-hal sebagai pemperjelas. Di samping semua hal untuk mendalami 

perkara-perkara yang kami sarankan untuk dilakukan, sebagai 

seorang pengamat Anda dapat menambahkan kalimat-kalimat di 

dalam catatan sebagai keterangan sampingan atau untuk menunjukkan 

maupun memperjelas sesuatu yang barangkali membingungkan. Anda 

dapat membenarkan kesalahan keterangan yang telah direkam pada 

kesempatan lain. Sebagai contoh, Anda mencatat bahwa Anda tidak 

tahu bagaimana dapat terjadi, tetapi pada waktu melakukan 

pengamatan dulu Anda bingung siapa nama dua orang guru, 

kemudian anda membenarkan kesalahan nama ini. 

 

E. Fungsi Catatan Lapangan  
Teknik merekam data lapangan setidaknya dapat digunakan tiga 

alat yaitu buku catatan, tape recorder, kamera. Keduanya merupakan input 

untuk menyusun catatan lapangan. Menulis catatan lapangan bertujuan 

mencatat segala sesuatu dengan rinci.  

Data penelitian kualitatif diambil dari suatu situasi bersama 

seluruh unsur-unsurnya. Data tersebut dapat berupa semua catatan tentang 

hasil pengamatan, transkrip wawancara, rekaman audio dan video 

peristiwa/kejadian yang dikumpulkan melalui berbagai teknik. Oleh 

karena itu, data penelitian kualitatif dapat berbentuk catatan lapangan, 

catatan harian, transkrip komentar peserta penelitian, rekaman audio, 

rekaman video, foto, dan rekaman/catatan lainnya. Catatan lapangan juga 

berguna sebagai alat perantara antara apa yang dilihat, didengar, dirasakan, 

dicium, dan diraba dengan catatan sebenarnya dalam bentuk “catatan 

lapangan”. Catatan tersebut baru diubah ke dalam catatan yang lengkap 

dan dinamakan catatan lapangan setelah peneliti tiba di rumah.  

Rekaman lapangan data kualitatif, diperoleh melalui waktu yang 

lama, direkam sebagai catatan observasi lapangan, wawancara mendalam, 

atau penelitian sejarah, dokumen. Setiap catatan lapangan, transkrip atau 

catatan dokumen bersejarah berisi tanggal kejadian dan konteks, seperti 
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latar sosial, situasi, dan partisipan. Data lapangan awal dapat membimbing 

pada pengumpulan data dari orang lain, sisi, dan kumpulan arsip seperti 

peneliti yang menemukan aspek tentang kasus terpilih. Dengan kata lain, 

"kasus" tidak megacu pada satu orang, satu kumpulan arsip, atau satu 

tempat melainkan pengujian situasi sosial. (James.H.Mc Millan-Sally 

Schumacher).  

Catatan lapangan berfungsi sebagai jantungnya penelitian karena 

tanpa catatan lapangan tidak akan diperoleh data yang lengkap dan 

terpercaya untuk disusun dalam laporan penelitian. Catatan lapangan 

menjadi bukti dilakukannya penelitian dan menunjukan kesiapan peneliti, 

kapan saja dan dimana saja penelitiannya akan dikonfirmasi dan diaudit. 

 

F. Model Catatan Lapangan  
Moleong (1999:155) mengemukakan bahwa model catatan 

lapangan terbagi dalam tiga macam, yaitu catatan pengamatan (CP), 

catatan teori (CT), dan catatan metodologi (CM).  

1. Catatan Pengamatan (CP) 

Catatan Pengamatan adalah pernyataan tentang semua peristiwa 

yang dialami, yaitu yang dilihat dan didengar. Pernyataan tersebut 

tidak boleh berisi penafsiran, hanya merupakan catatan sebagaimana 

adanya dan pernyataan yang datanya sudah teruji kepercayaan dan 

keabsahannya.  

Setiap CP mewakili peristiwa yang penting sebagai bagian yang 

akan dimasukkan ke dalam proposisi yang akan disusun atau sebagai 

kawasan suatu konteks atau situasi. CP merupakan catatan tentang 

siapa, apa, bilamana, dimana, dan bagaimana suatu kegiatan manusia. 

Hal itu menceritakan “siapa mengatakan" atau “melakukan apa" 

dalam situasi tertentu.  

Setiap CP merupakan suatu kesatuan yang menunjukkan adanya 

satu datum atau sesuatu yang sangat berkaitan atau menjelaskan 

peristiwa atau situasi yang ada pada CP lainnya. Jika CP itu 

merupakan kutipan, hendaknya dikutip secara tepat.  

2. Catatan Teori (CT) 

Jika peneliti ingin mempersoalkan sesuatu melebihi fakta, hal 

tersebut dimasukkan ke dalam CT. Catatan teori mewakili usaha yang 

terkontrol dan dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengertian 
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dari satu atau beberapa CP. Peneliti sebagai pencatat senantiasa 

berpikir tentang apa yang dialaminya dan membuat pernyataan 

khusus tentang anti sesuatu yang dirasakannya sebagai sesuatu yang 

menghasilkan suatu konsep konseptual. Dengan demikian, dimulai 

dengan menafsirkan, menyimpulkan, berhipotesis, bahkan berteori. 

Mulai mengembangkan konsep baru dan menghubungkannya dengan 

konsep lama atau menghubungkannya sesuai yang diamatinya dari 

segi lain yang akan menghasilkan suatu perubahan sosial.  

3. Catatan Metodologi(CM) 

Pernyataan yang berisi tindakan operasional yang berpengaruh 

terhadap suatu kegiatan pengamatan yang direncanakan atau yang 

telah diselesaikan. Jadi, catatan metodologi berupa instruksi terhadap 

pengamat sendiri, peringatan, atau kritik terhadap taktiknya. Hal 

tersebut berisi soal waktu, penata urutan kegiatan, penetapan dan 

kesetabilan langkah, pengaturan situasi dan tempat, cara pengamat 

berkelit dalam taktik, dan lain-lain. 

 

G. Proses Catatan Lapangan  
Pepatah yang mengatakan bahwa “janganlah kau menunda-nunda 

pekerjaan sampai esok” berlaku mutlak bagi penulisan catatan lapangan. 

Menunda pekerjaan pencatatan lapangan berarti menyia-nyiakan upaya 

yang telah dikerjakan dalam pengumpulan data karena kemungkinan akan 

ingat secara utuh seperti segera setelah selesai pengumpulan data menjadi 

mustahil. Peneliti kemungkinan besar akan banyak lupa. Hindari segala 

macam kegiatan yang tidak bermanfaat. Dari manapun memulainya ingin 

dari kerangka terlebih dulu, coretan-coretan, langsung mendeskripsikan, 

menulis refleksi singkat, dan sebagainya yang terpenting menulis. 

Memang sebaiknya mulai dengan kerangka, kemudian mulai mengetik, 

dan lakukan secara kronologis, akan tetapi apabila sistematika tersebut 

justru mempersulit peneliti untuk menulis, depend on you, mau mulai dari 

mana atau dari apa. Dalam hal ini perkataan Alwasilah "pokoknya 

menulis” menjadi putusan yang jitu dan tidak menunda-nunda pencatatan 

sampai melebihi 8 jam. Setelah berada di depan komputer atau di depan 

buku catatan lengkap usahakan mengingat, membayangkan apa yang 

terjadi, baik peristiwa maupun percakapan, dan tumpahkanlah hal itu 
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dengan kata-kata. Gunakan catatan yang dibuat pada waktu berada pada 

latar penelitian sebagai acuan. 

Keasikan peneliti menulis dan telah diperoleh suatu kemistri 

dengan konteks tulisan, biasanya peneliti lupa waktu. Jika peneliti mulai 

mengetik di malam hari, tidak terasa waktu telah berganti pagi. 

Demikianlah penelitian kualitatif harus mengalokasikan waktu secara 

panjang dan intensif. Dalam sejenak lupakan terlebih dahulu kesenangan-

kesenangan untuk memanjakan diri dengan jalan-jalan liburan sebelum 

satu unit analisis data hasil pengumpulan data diselesaikan. Artinya, jangan 

sampai memotong atau menghentikan pencatatan sebelum selesai 

pencatatan secara utuh. Bogdan dan Biklen (1982:92) menyarankan trik-

trik proses pencatatan lapangan seperti berikut. 

Anxiety wells up as you wonder if you are up to the laborious task 

ahead.  

1. Get right to the task. Do not procrastinate. The more time that passes 

between observing and recording the notes, the poorer your recall 

will be and the less likely you will ever get to record them.  

2. Do not talk about your observation before you record it. Talking about 

it diffuses its importance. In addition, it is confusing because you 

begin to guestion what you put down on paper and what you said to 

your colleague.  

3. Find a guiet place away from distractions and with adeguate 

eguipment to record and get to work.  

4. Set aside an adeguate amount of time to complete the notes. It takes 

practice to accurately judge how long completing a set Of notes will 

take. Especially for your first few times out, give yourself at least three 

times as long to write as to observe.  

5. Start by jotting down some notes. Sketch out an outline with key 

phrases and events that happened. Some people draw a diagram of 

the setting and use it to walk through the day's experience. Like our 

friend, some people write down notes immediately after leaving the 

field and then work from them. Others write fuller outlines when they 

get to their computer.  

6. Try to go through the course of the observation session 

Chronologically. While some people do their notes topically, the 

natural flow of a chronology can be the best organizing outline. 
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7. Let the conversations and events flow from your mind onto the paper. 

Some people actually talk through the conversations as they write.  

8. If, after you have finished a section of the notes, you realize that you 

have forgotten something, add it. Similarly, if you finish your set of 

notes and then remember something that was not included, add it to 

the end. Don't be concerned about getting everything the first time 

through. There is always time later to add.  

9. Understand that note-taking is laborious and burdensome, but as the 

Vermont farmer said when talking about winter on a warm day, "It's 

a sweet suffering. It's like you paid for spring." 

Dapat dijelaskan bahwa terdapat sembilan petunjuk yang dapat 

memberikan manfaat bagi peneliti sebagai berikut. 

1. Catatan lapangan agar langsung dikerjakan, jangan menunda sedikit 

pun. Semakin ditunda, semakin kecil daya peneliti untuk mengingat 

sehingga semakin sukar mencatat sesuatu secara baik dan tepat.  

2. Jangan berbicara kepada siapa pun sebelum peneliti menyusun catatan 

lapangan. Membicarakannya dengan orang lain akan 

mencampuradukkan fakta yang diperoleh dengan sesuatu dari 

pembicaraan.  

3. Carilah tempat sepi dan memadai yang tidak terjangkau oleh 

gangguan, serta siapkan secukupnya alat-alat yang diperlukan.  

4. Jika peneliti pertama kali berada di lapangan dan hendak mengerjakan 

penelitian semacam ini, sediakan waktu secukupnya untuk keperluan 

pembuatan catatan lapangan tersebut. Bagi peneliti pemula, waktu 

untuk mengerjakan catatan lapangan hendaknya disediaka tiga kali 

lipat dari yang biasa, selanjutnya waktunya semakin singkat.  

5. Mulailah dengan membuat kerangka, kemudian kerangka diperluas 

dengan coretan seperlunya, tetapi semua harus diurut secara 

kronologis. Setelah gambaran menjadi lengkap, barulah mengetik. 

Seperti yang telah dikemukakan, gunakan kata-kata yang kongkret, 

jangan yang abstrak. 

6. Selain secara kronologis dapat juga disusun berdasarkan judul. Pilihan 

yang baik diantara keduanya terserah kepada peneliti.  

7. Biarkan “percakapan” dan “peristiwa” yang dialami mengalir dari 

dalam diri peneliti ke jari-jemari dan seterusnya ke kertas di atas 



 

192 

 

keybord. Usahakan agar percakapan dinyatakan dalam bentuk 

percakapan.  

8. Jika bagian tertentu telah selesai dan ternyata untuk selanjutnya 

peneliti lupa akan sesuatu, jangan ragu untuk menambahkannya. Jika 

selesai satu catatan lapangan dan juga masih ada yang terlupakan, 

segera memasukkannya, tetapi cukup pada bagian belakang saja.  

9. Pekerjaan menyusun catatan lapangan merupakan pekerjaan yang 

memakan waktu dan tenaga, suatu saat mungkin akan menimbulkan 

kebosanan. Sadari hal ini dan usahakan mencari jalan dan cara untuk 

mengatasinya. 

RANGKUMAN 
Dalam penelitian kualitatif, catatan lapangan merupakan catatan tertulis 

tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka 

pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. 

Merekam data lapangan (data mentah) dapat menggunakan buku catatan, 

tape recorder, dan rekaman video. Catatan lapangan adalah catatan 

tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam 

rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian 

kualitatif. Bagian-bagian catatan lapangan adalah kode catatan, teknik 

pengumpulan data, identitas setting social, aspek/fokus kajian, deskripsi 

dan makna/refleksi. Catatan lapangan berfungsi sebagai jantungnya 

penelitian karena tanpa catatan lapangan tidak akan diperoleh data yang 

lengkap dan terpercaya untuk disusun dalam laporan penelitian. 

LATIHAN SOAL 

Pilihlah jawaban di bawah ini dengan benar!  

1. Alat yang digunakan dalam merekam data lapangan (data 

mentah), kecuali …. 

a. Buku catatan 

b. Tape recorder 

c. Rekaman video 

d. Flashdisk  

2. Dalam penelitian kuantitatif, kriteria utama terhadap data hasil 

penelitian adalah …. 
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a. Valid, reliabel dan objektif 

b. Tepat, cepat dan benar 

c. Tepat, hemat dan cermat 

d. Valid, reliabel, tepat 

3. Perhatikan pernyataan berikut. 

1) Kode Catatan 

2) Teknik Pengumpulan Data  

3) Identitas setting social  

4) Aspek/fokus Kajian  

5) Deskripsi  

6) Makna/Refleksi  

 Berdasarkan pernyataan tersebut, hal-hal diatas merupakan …. 

a. Bagian-bagian buku  

b. Bagian-bagian catatan lapangan 

c. Bagian-bagian penelitian 

d. Bagian-bagian analisis data 

4. Menurut Moleong (1999:155) model catatan lapangan terbagi 

dalam tiga macam, kecuali …. 

a. Catatan pengamatan (CP) 

b. Catatan teori (CT)  

c. Catatan lapangan (CL) 

d. Catatan metodologi (CM) 

5. Pernyataan yang berisi tindakan operasional yang berpengaruh 

terhadap suatu kegiatan pengamatan yang direncanakan atau 

yang sudah diselesaikan adalah …. 

a. Catatan pengamatan (CP) 

b. Catatan teori (CT)  

c. Catatan lapangan (CL) 

d. Catatan metodologi (CM) 

Jawablah pertanyaan esai di bawah ini dengan tepat! 

1. Apa yang dimaksud dengan istilah key instrument dalam 

penelitian kualitatif? 

2. Apa yang dimaksud dengan catatan lapangan? 

3. Apa yang dimaksud dengan catatan lapangan dan catatan di 

lapangan? 
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4. Apa saja bagian-bagian dalam catatan lapangan? 

5. Bagaimana proses dalam melakukan catatan lapangan? 

 

  



 

195 

 

BAB 11 

ANALISIS DATA PENELITIAN 

KUALITATIF 
 

Tujuan Pembelajaran: 

1) Untuk mengetahui dan memahami Pengertian Analisis Data  

2) Untuk mengetahui dan memahami Metode Analisis Data  

3) Untuk mengetahui dan memahami Pendekatan Analisis Data 

Kualitatif  

4) Untuk mengetahui dan memahami Proses Analisis Data  

 

A. Pendahuluan  
Otaknya penelitian kualitatif berada pada analisis data. Analisis 

data memerlukan daya kreasi dan kemampuan intelektual yang tinggi. 

Menjadi sangat tidak berarti apa-apa data yang banyak hasil dari lapangan 

apabila peneliti adalah seorang yang terbatas dalam kapasitas 

intelektualnya, Ia terbatas dalam kapasitas berfikir reflektif, kreatif dan 

analitik.  

Analisis data merupakan langkah yang sangat urgen dan 

menentukan karena melalui analisis yang optimal dengan interpretasi yang 

tepat akan diperoleh hasil penelitian yang bermakna. Untuk memenuhi dan 

memberikan makna kepada data yang telah terkumpul dilakukan analisis 

dan interpretasi. Dalam penelitian kualitatif biasanya kegiatan analisis itu 

dilakukan secara terus-menerus pada setiap tahapan kegiatan, selanjutnya 

interpretasi atau penafsiran atas data yang sudah dianalisis dilakukan 

dengan selalu merujuk pada teori yang berhubungan dengan kajian.  

Analisis data dilakukan oleh para peneliti agar mendapatkan 

makna yang terkandung dalam sebuah data sehingga interpretasinya tidak 

sekadar deskripsi belaka. Dengan kata lain jika peneliti tidak dapat 

mengadakan interprestasi dan hanya menyajikan data deskriptif saja maka 

sebenarnya penelitian itu kurang bermakna dan bahkan tidak memenuhi 

harapan.  
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Di balik suatu penelitian yang bermakna terdapat kerja keras 

beneliti untuk menerobos rintangan-rintangan akan sulitnya kerja pikir 

yang jernih. Analisis data penelitian kualitatif memang memerlukan 

pikiran jernih untuk dapat mendudukkan perkara Secara objektif. Di 

samping itu, peneliti juga mesti memiliki pikiran kreatif untuk dapat 

menghubung-hubungkan, mengkreasi dan membangun suatu interpretasi 

yang kaya pengalaman dan keilmuan. Selanjutnya kesulitan yang juga 

dihadapi peneliti adalah keberanian untuk memiliki pendapat sendiri sesuai 

dengan kerangka kerja berpikir dengan cara inovatif dan kreatif. Peneliti 

harus berani berpikir pada taraf yang melampaui deskripsi belaka. Ia harus 

berani berspekulasi untuk mengemukakan makna penelitiannya.  

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam 

(triangulasi), dan dilakukan secara terusmenerus sampai datanya jenuh. 

Menurut Nasution (2003:126) melakukan analisis adalah pekerjaan yang 

sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta 

kemampuan yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk 

analisis sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode dirasakan 

Cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang diklasifikasikan lain oleh 

peneliti yang berbeda.  

Sejalan dengan berkembangnya keilmuan penelitian kualitatif, 

kini para peneliti dapat mengikuti cara-cara tertentu yang dapat diikuti 

untuk mengadakan analisis, seperti dalam proses analisis Spradley, 

Bogdan & Biklen, Huberman dan sebagainya.  

B. Pengertian Analisis Data  
Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau 

fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga 

susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan 

karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih 

dimengerti duduk perkaranya. Data kualitatif merupakan sumber dari 

deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan 

tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data 

kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara 

kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup penelitian. Data kualitatif 

dapat membimbing peneliti untuk memperoleh temuan yang tak terduga 
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sebelumnya serta untuk membentuk kerangka teori baru. Data kualitatif 

membantu peneliti untuk melangkah lebih jauh dari kerangka kerja awal 

(Miles,1992).  

Dalam penelitian kualitatif, data yang muncul lebih banyak 

berwujud kata-kata, bukan rangkaian angka. Data kualitatif dikumpulkan 

dalam berbagai cara. Misalnya, observasi, wawancara, intisari dokumen, 

rekaman, kemudian diproses melalui pencatatan, pengetikan, dan 

penyuntingan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.  

Bogdan & Biklen (Moleong, 2006:248) mengemukakan bahwa 

analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan 

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis kualitatif pada 

dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan 

induksi, deduksi, analogi, dan komparasi (Amirin, 2000).  

Spradley (1982) menyatakan bahwa “Analisis dalam penelitian 

jenis apapun merupakan cara berpikir. Hal itu berhubungan dengan 

pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, 

hubungan antar bagian, dan keterpaduan antar bagian. Analisis adalah 

untuk mencari pola".  

Dalam konteks yang berbeda, Seiddel (Moleong, 2006:248) 

memandang bahwa analisis data kualitatif merupakan sebuah proses yang 

berjalan sebagai berikut. 

 Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi 

kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 

 Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, 

menyintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya,  

 Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai 

makna, mencari dan menemukan pola dan hubunganhubungan, dan 

membuat temuan-temuan umum.  

Dari konsep-konsep tersebut dapatlah dipahami bahwa analisis 

data kualitatif dapat dipandang sebagai sebuah proses, dan juga dipandang 

sebagai penjelasan tentang komponen-komponen yang perlu ada dalam 

sesuatu analisis data. Maka dalam konteks keduanya analisis data adalah 
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proses mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  

C. Metode Analisis Data  
Berdasarkan tujuan-tujuan analisis data, maka ada tiga kelompok 

besar metode analisis data kualitatif, yaitu (1) kelompok metode analisis 

teks dan bahasa, (2) kelompok analisis tema-tema budaya, dan (3) 

kelompok analisis kinerja dan pengalaman individual, serta perilaku 

situasi. Metode tersebut kemudian dikategorisasikan menjadi sebagai 

berikut. 

1. Kelompok Metode Analisis Teks dan Bahasa  

a. Content Analysis (Analisis Isi)  

b. Analisis Bingkai (Framing Analysis)  

c. Analisis Semiotik  

d. Analisis Konstruksi Sosial Media Massa  

e. Hermeneutik  

f. Analisis Wacana dan Penafsiran Teks  

g. Analisis Wacana Kritis 

2. Kelompok Analisis Tema-Tema Budaya  

a. Analisis Struktural  

b. Domain Analysis  

c. Taxonomic Analysis  

d. Componential Analysis  

e. Discovering Cultural Themes Analysis  

f. Constant Comparative Analysis Grounded Analysis  

g. Ethnology  

3. Kelompok Analisis Kinerja dan Pengalaman Individual serta Perilaku 

Institusi  

a. Focus group discussion (FGD)  

b. Studi Kasus  

c. Teknik Biografi  

d. Life's History  
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e. Analisis SWOT 

f. Penggunaan Bahan Dokumenter 

g. Penggunaan Bahan Visual 

Metode analisis yang paling tepat untuk penelitian administrasi 

adalah kelompok analisis tema budaya dan Analisis Kinerja dan 

Pengalaman Individual serta Perilaku Institusi. Kelompok Analisis Tema-

Tema Budaya selain untuk peneliti etnografi kadang dipergunakan juga 

oleh peneliti administrasi pendidikan yang khusus penelitian yang 

berkaitan dengan tema budaya untuk menentukan struktur yang akan 

dikembangkan dalam penelitian administrasi berdasarkan 

kategori/komponen/ranah. Di samping secara substantif, penelitian 

administrasi pendidikan ada yang memfokuskan pada kajian budaya 

sekolah secara eksplisit. Adapun untuk Kelompok Metode Analisis Teks 

dan Bahasa banyak dipergunakan oleh peneliti ahli bahasa atau kajian 

bahasa. Seperti jurusan bahasa dan sastra Inggris, Indonesia dan 

sebagainya. 

a. Focus Group Discussion  

Di samping sebagai metode pengumpulan data, FGD berguna 

untuk analisis data, karena data akan terkategorikan dari pengujian secara 

inheren dari diskusi yang dilakukan oleh orangorang yang kompeten. 

Peneliti tinggal menginternalisasi isi dari kajian dan menuangkannya 

dengan penuh percaya diri.  

Banyak penelitian administrasi menggunakan FGD sebagai Suatu 

metode tetap untuk mengembangkan wacana kajian administrasi dimana 

para pakar, praktisi, akademisi dan peneliti berkumpul untuk 

mendiskusikan kajian yang terus diperdalam secara akademik. Melalui 

FGD suatu tema penelitian dikaji, dianalisis dan dinilai feasibilitasnya. 

Dari FGD tidak sedikit peneliti yang menemukan keteguhan dan keyakinan 

akan isi kajian penelitiannya yang sangat berguna. Peneliti sangat 

mengandalkan Orang-orang yang ada di dalamnya yang membantu 

memposisikan pengalaman-pengalaman empirik yang ditemukan di 

lapangan dalam bingkai konsep teori yang diperoleh dari anggota FGD. 

Oleh karena itu, peneliti mesti cermat dan betul-betul ideal dalam 

menentukan anggota FGD.  

FGD (focus group discussion) merupakan usaha menguji data, 

menemukan makna data dan memposisikan data dalam bingkai 
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konsep/teori yang tepat yang dilakukan dalam suatu forum kecil 

beranggotakan orang-orang yang kompeten yang mewakili kelompok 

lapangan/praktisi, pengamat bidang kajian, akademisi bidang kajian, 

mungkin birokrat yang menangani bidang kajian serta peserta lain yang 

berkaitan dengan bidang kajian yang dapat berkontribusi terhadap 

keajegan data. Mereka dipertemukan dalam forum diskusi terfokus dan 

diuji tingkat kekritisannya melalui pendapat/argumentasinya tentang suatu 

tema yang memungkinkan peneliti terhindar dari pemaknaan data yang 

salah.  

Tujuan diselenggarakannya FGD adalah 1) ajang “bertukar pikiran 

antara peserta FGD sehingga terbangun suatu pengetahuan yang terhayati 

dalam pandangan logical framework dan empirical framework, 2) peneliti 

dapat menyerap informasi yang sangat berharga yang dapat memposisikan 

data dalam bingkai empirik-teoritik dengan penuh keyakinan, 3) informasi 

yang diperoleh sangat bervariasi dan menjadi pengkayaan bagi peneliti, 

dan 4) FGD memungkinkan partisipan dapat menyampaikan pandangan 

dan sekaligus dapat mengkritisi pandangan, sikap, dan pengetahuan 

partisipan lain secara argumentatif.  

FGD dilaksanakan bukan sebagai ajang interviu terfokus (focus 

group interview) dari peneliti kepada partisipan FGD tetapi merupakan 

diskusi terfokus yang membicarakan, mengembangkan, memperdalam, 

mengkritisi, dan mencari solusi secara argumentatif dari tema yang 

lontarkan tim peneliti. Suatu penelitian kualitatif tentang MBS, peneliti 

mengumpulkan orang untuk melakukan FGD yang diundang adalah pakar 

manajemen pendidikan (misalnya, dosen administrasi pendidikan), 

Birokrat yang berkaitan dengan MBS (misalnya, kepala dinas pendidikan, 

kepal dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat, Kepala Dinas 

Kependudukan), pejabat yang menangani bidang MBS, kepala sekolah, 

dewan pendidikan/komite sekolah, DUDI, masyarakat. Mereka dipandu 

moderator dari peneliti atau tim untuk mendiskusikan secara intens dan 

argumentatif tentang suatu kajian.  

Analisis penelitian kualitatif dengan cara FGD sangat 

memungkinkan peneliti menemukan benang merahnya suatu 

bahasan/fokus kajian yang diperoleh dari orang-orang yang kompeten, dan 

kualified sehingga peneliti terbantu untuk membangun suatu kerangka dan 
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memperkayanya dengan isi yang kredibel. Irwanto (2006) menjelaskan 

prinsip-prinsip pelaksanaan FGD sebagai berikut. 

1) FGD adalah kelompok diskusi bukan wawancara atau obrolan, ciri 

khas metode FGD yang tidak dimiliki oleh metode riset kualitatif 

lainnya (wawancara mendalam atau observasi) adalah interaksi. 

Hidup mati sebuah FGD terletak pada ciri ini. Tanpa interaksi 

sebuah FGD berubah wujud menjadi kelompok wawancara 

terfokus (FGI-Focus Group Interview). 

2) FGD adalah grup bukan individu. Agar terjadi dinamika 

kelompok, moderator harus memandang para peserta FGD sebagai 

suatu group, bukan orang per orang. Selalu melemparkan topik ke 

“tengah” bukan melulu tembak langsung ke peserta FGD.  

3) FGD adalah diskusi terfokus bukan diskusi bebas. Jangan hanya 

mengejar interaksi dan dinamika kelompok, tetapi melupakan 

fokus kajian. Moderator harus senantiasa mengembalikan diskusi 

ke "jalan yang benar", apabila diskusi terlalu larut dengan 

dinamika kelompok dan melupakan fokus sesungguhnya.  

b. Studi Kasus  

Studi kasus merupakan salah satu dari sekian teknik analisis yang 

dapat digunakan. Jadi keberadaannya dapat digandengkan dengan teknik 

lainnya, misalnya dengan SWOT analisis dan FGD. Menganalisis suatu 

tema/fokus dapat dianalogikan dan dipersonifikasikan pada kasus kecil 

contohnya pada judul penelitian “Menerapkan Merit System untuk 

Membangun Motivasi dan Kompensasi Kepegawaian pada SMAN 3 

Bandung”. Dalam kajian analisisnya peneliti mengambil kasus penerapan 

merit system melalui prestasi kerja dalam sistem pemberian kompensasi 

pada SMAN 3 Bandung”. Dalam prosesnya, peneliti mendalami hal ihwal 

tentang pemberian kompensasi dari sisi aturan, pelaksanaan dan yang 

dirasakan oleh para anggota dengan melakukan observasi, wawancara dan 

studi dokumentasi serta FGD dengan menetapkan key instrumen yang 

tepat.  

Untuk gambaran studi kasus ini, Bogdan dan Biklen (Bungin, 

2007:230) mengemukakan beberapa tipe studi kasus sebagai berikut. 

1) Studi kasus kesejarahan sebuah organisasi  

Domain penting dalam studi kasus jenis ini adalah pemusatan 

perhatian mengenai perjalanan dan perkembangan sejarah 
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Organisasi sosial tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula, 

sehubungan dengan itu adalah sumber-sumber informasi dan 

bahan-bahan yang akurat. 

2) Studi kasus observasi  

Penekanannya pada penggunaan observasi dalam penelitian untuk 

menjaring informasi-informasi empirik yang detail dan akurat dari 

unit analisis penelitian, apakah itu menyangkut kehidupan 

individu maupun unit-unit sosial tertentu dalam masyarakat.  

3) Studi kasus life history  

Studi kasus ini mencoba menyingkap dengan lengkap dan rinci 

kisah perjalanan hidup seseorang sesuai dengan tahap-tahap, 

dinamika dan liku-liku hidup yang paling memengaruhi seseorang. 

Seseorang yang dimaksud tentu tidak sembarang orang melainkan 

yang memiliki keunikan yang menonjol dan luar biasa dalam 

konteks kehidupan masyarakat. Melakukan studi kasus Life 

History ini dapat bersandar pada dokumen-dokumen pribadi yang 

bersangkutan serta dengan melakukan wawancara mendalam 

kepada orang pertama sebagai sumber utama.  

4) Studi kasus komunitas sosial atau kemasyarakatan  

Peneliti yang berpengalaman serta memiliki kepekaan dan 

ketajaman naluriah sebagai peneliti sering kali mampu melihat 

sisi-sisi unik tapi bermakna dari lingkungan sosial sekitarnya di 

dalam komunitas dimana dia hidup dan bergaul sehari-hari. Hal 

tersebut dapat dijadikan studi kasus komunitas sosial atau 

kemasyarakatan. Peneliti pun dapat mengembangkan domain baru 

dalam studi kasus ini sejauh itu berhubungan dengan komunitas 

sosial yang dianalisis.  

5) Studi kasus analisis situasional  

Kehidupan sosial yang dinamis dan selalu menggapai perubahan 

demi perubahan tentu saja mengisyaratkan adanya letusan-letusan 

situasi dalam bentuk peristiwa-peristiwa atau fenomena sosial 

tertentu.  

6) Studi kasus mikroetnografi  

Studi kasus ini dilakukan pada unit sosial terkecil, seperti pada Sisi 

tertentu kehidupan sebuah komunitas atau organisasi atau bahkan 

seorang individu. 
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Analisis penelitian melalui studi kasus adalah bahwa peneliti erlu 

mengembangkan domain-domain/kategori-kategori yang ketat dan 

cermat/apik untuk mengungkap kasus menjadi suatu pelajaran berharga 

bagi usaha reflikasi hasilnya. Misalnya, penejitian tentang “Menerapkan 

MBS Membangun Kemandirian sekolah, Studi Kasus pada SMAN I 

Purwakarta”. Struktur yang dibangun sebagai berikut.  

a) Otonomi kesiswaan, personalia, kurikulum, keuangan, sarana 

prasarana, kemitraan sekolah dengan masyarakat, dan pelayanan 

khusus (BK, perpustakaan, laboratorium, kantin, mushola, bus 

sekolah, dan sebagainya). 

b) Pemberdayaan komite sekolah. 

c) Learning organization untuk kemapanan ilmu dan self renewal 

capacity profesionalisme guru.  

d) Income generating activity. 

e) Monitoring dan evaluasi berbasis performance appraisal. 

Menurut Bungin (2007:233) yang menarik dari studi kasus ini 

adalah kebebasan peneliti dalam menganalisis objek penelitiannya serta 

kebebasan menentukan domain yang ingin dikembangkan.  

c. Teknik Biografi  

Teknik analisis biografi adalah suatu penelitian dengan 

menganalisis sejarah hidup seseorang semenjak lahir hingga dewasa, 

bahkan sampai ia menutup mata. Penelitian semacam ini menghasilkan 

deskripsi sejarah diri seseorang. Analisis bersifat deskriptif untuk 

mengungkapkan domain-domain sejarah penting dan jati diri seseorang 

yang menjadi objek analisis, ukuran domain ini sangat logis dengan nalar 

seseorang, akan tetapi mungkin saja ada domain tersendiri sebagai 

kekhasan seseorang yang diangkat biografinya. Contoh penelitian yang 

akan mengangkat biografi Seorang negarawan sekaligus politikus suatu 

negara, mungkin dia akan mengembangkan domain berikut. 

1) Biodata sang negarawan 

2) Masa kecil nan indah di Desa:  

3) Masa-masa Sekolah yang menyenangkan dan penuh perjuangan:  

4) Pertama jatuh cinta:  

5) Menggapai cita-cita di TNI:  

6) Keimanan dan kepercayaanku:  

7) Nilai sosial dan Keberartian di masyarakat: 
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8) Aku (dirinya) dan KPK:  

9) Negara dan partai, dan sebagainya. 

Menurut Bungin (2007:235) Analisis biografi terbaik adalah bila 

penulis mampu mengantarkan pembaca ke dalam kehidupan objek tulisan 

seakan-akan pembaca hidup bersama objek tulisan.  

d. Analisis Life History  

Analisis life history adalah analisa terhadap dinamika kehidupan 

seseorang yang menemukan suatu titik balik kehidupan karena suatu 

kejadian luar biasa yang menimpanya. Misalnya, penelitian tentang 

kepemimpinan visioner kepala sekolah. Setelah peneliti melakukan 

interview dan observasi ditemukan bahwa seorang kepala sekolah yang 

melaksanakan kepemimpinannya berbeda dengan yang lainnya, ia sangat 

visioner dan mampu mengubah “image” sekolah yang dulunya sekolah 

yang biasa-biasa saja menjadi sekolah yang luar biasa yang sangat 

diimpikan orang untuk menjadi bagian di dalamnya. Peneliti ingin meneliti 

lebih jauh tentang kehidupan kepala sekolah tersebut, yang dalam 

pengetahuan orang-orang yang mengenal sebelumnya ia adalah orang 

biasa-biasa juga. Peneliti menggunakan Life History dengan mengungkap 

secara kronologis dinamika pengalaman hidup kepala sekolah tersebut.  

Koentjaraningrat mencatat beberapa faedah Life History bagi 

penelitian sosial antara lain:  

1) Untuk memperoleh pandangan dari dalam mengenai gejala dari dalam 

suatu masyarakat melalui pandangan diri para warga sebagai 

partisipan dari masyarakat yang bersangkutan.  

2) Untuk mencari pengertian mengenai masalah individu warga 

masyarakat yang suka berkelakuan menyimpang dari yang biasa dan 

mengenai masalah peranan deviant individual sebagai pendorong 

gagasan baru, perubahan masyarakat, dan kebudayaan.  

3) Untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai hal-hal 

psikologis yang sulit diperoleh melalui observasi ataupun interview 

langsung. 

4) Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai detail 

dari persoalan yang sulit diceritakan kepada orang lain, Seperti cara 

hidup anak nakal, pelacur dan sebagainya ataupun persoalan mengapa 

masyarakat tertentu menjadi pencuri perampok dan sebagainya. 
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e. Analisis SWOT  

SWOT singkatan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan 

Threats atau dalam istilah lain dikenal dengan “kekepan”, kepanjangan 

dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kekuatan dan kelemahan 

merupakan analisis terhadap faktor internal atau lingkungan intern 

organisasi, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal 

atau berada pada lingkungan ekstern organisasi. Kinerja suatu organisasi 

yang memposisikan diri dalam sistem sosial memahami betul bahwa 

kinerja organisasi yang memiliki adaptabilitas yang tinggi adalah 

organisasi yang mampu mengombinasikan faktor internal dan eksternal 

menjadi faktor kunci keberhasilan organisasi. Analisis SWOT 

membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan 

ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan (strengths) dan 

kelemahan (weaknesses). Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan 

dalam analisis SWOT.  

SWOT dapat digunakan untuk mengungkap suatu penelitian 

mengenai capacity building” suatu lembaga yang terkait, pengembangan 

kelembagaan, pengembangan model kebijakan mulai dari analisis 

formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Dengan SWOT dapat 

diketahui faktor-faktor kunci keberhasilan lembaga atau suatu kebijakan 

sehingga dapat dirancang program yang relevan atau dengan analisis 

ancaman dan peluang akan memungkinkan lembaga dapat menciptakan 

kegiatan yang dapat mengantisipasi ancaman. 

D. Pendekatan Analisis Data Kualitatif  
Miles dan Huberman (1994) dalam Berg (2007: 304-306) 

mengidentifikasi tiga pendekatan utama terhadap analisis data kualitatif 

yaitu interpretative approach, social anthropological approach dan 

collaborative social research approach. 

1. Interpretative Approach  

Dalam pendekatan ini aktivitas sosial dan manusia diperlakukan 

sebagai text. Dengan kata lain aktivitas manusia dilihat sebagai suatu 

koleksi simbol dan mengekspresikan arti. Wawancara dan data observasi 

dapat dialihkan menjadi tulisan untuk dianalisis. Interpretasi ini 

bergantung dari orientasi teori yang peneliti ambil sebagai dasar. Peneliti 

dengan kecenderungan tertentu akan menolak data kondensi atau 
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pengotakan data dengan cara pengkodean dan penyortiran data yang 

beragam sehingga yang akan terjadi adalah peneliti mencoba untuk 

menangkap telos (esensi) dari tujuan. Pendekatan ini membantu 

menemukan pemahaman praktis dari arti dan aksi. Peneliti dengan 

orientasi interpretasi umum akan mengorganisasikan atay mereduksi data 

dengan tujuan untuk menemukan pola dari aktivitas manusia, aksi dan arti.  

2. Social Anthropological Approach  

Peneliti yang menggunakan pendekatan ini sering menggunakan 

aktivitas studi kasus yang beragam untuk mengumpulkan data. Untuk 

mencapai pengumpulan data ini mereka perlu mempertimbangkan waktu 

yang diperlukan di lapangan di suatu komunitas atau individu. Dengan 

terlibatnya partisipan, baik langsung maupun tidak, hal ini memberikan 

peneliti suatu perspektif pada materi yang terkumpul selama penelitian 

untuk pemahaman khusus partisipan dan bagaimana mereka 

menginterpretasikan kehidupan sosialnya.  

Analisis data ini dapat dicapai melalui setting informasi pada 

catatan lapangan dan kemudian menerapkan gaya interpretatif pada 

informasi ini sebagai suatu teks. Bagaimanapun juga proses analisis ini 

membutuhkan analisis lintas situs seperti diari, observasi, wawancara, foto, 

dan artifak. Menentukan materi mana yang termasuk atau tidak, bagaimana 

susunan presentasi material, dan apa yang dilaporkan pertama atau terakhir 

merupakan pilihan yang harus dibuat peneliti.  

Peneliti yang menggunakan pendekatan ini biasanya tertarik 

dengan perilaku sehari-hari, bahasa dan penggunaannya, ritual dan 

perayaan, dan hubungan. Maka tugas analitiknya adalah mengidentifikasi 

dan menjelaskan bagaimana orang berperilaku di setting tertentu: 

bagaimana memaknai kejadian: tujuan, bereaksi, dan mengorganisasi 

kehidupan sehari-hari.  

3. Collaborative Social Research Approach  

Peneliti yang menggunakan pendekatan ini bekerja dengan subjek 

dengan setting tertentu untuk mendapatkan perubahan aktivitas yang 

terjadi. Analisis pengumpulan data dalam studi kolaboratif ini melalui 

partisipasi subjek yang dilihat peneliti sebagai stakeholder dalam yang 

diperlukan dalam perubahan. Data dikumpulkan dan direfleksi sebagai 

feedback terhadap aktivitas dan sebagai informasi untuk memahami 

situasi, menyelesaikan masalah, atau untuk memenuhi bidang eksperimen 
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tertentu. Strategi analitik yang diterapkan dapat saja sama dengan dua 

pendekatan sebelumnya.  

Berikut adalah susunan aktivitas analisis yang standar dalam 

susunan sekuel. 

1) Data dikumpulkan dan dibuat ke dalam teks (contoh: catatan 

lapangan, transkrip).  

2) Pengembangan kode untuk identifikasi data dan disertakan pada 

catatan atau halaman transkrip.  

3) Kode ditransformasikan kepada kategori label maupun tema.  

4) Materi disortir menurut kategori ini, identifikasikan frase yang sama, 

pola, hubungan, dan sejenis atau tidaknya.  

5) Materi yang telah disortir diperiksa untuk mengisolasi pola yang 

bermakna dan prosesnya.  

6) Identifikasi pola dipertimbangkan dalam penelitian sebelumnya dan 

teori, dan sejumlah generalisasi ditentukan.  

 

E. Proses Analisis Data  
Proses analisis data pada penelitian kualitatif pada prinsipnya 

dilakukan secara berkesinambungan yaitu sejak sebelum memasuki 

lapangan, memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di 

lapangan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Nasution(1988) bahwa 

proses analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, 

sebelum terjun meneliti hingga penulisan hasil penelitian. Akan tetapi yang 

lebih alot dan lebih terfokus dalam menganalisis data adalah selama proses 

di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. 

a. Analisis sebelum di lapangan  

Analisis sebelum di lapangan lebih mengarah pada analisis yang 

dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang 

akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Kendati demikian 

analisis untuk menentukan fokus penelitian ini bersifat sementara, dan 

akan berkembang setelah peneliti .melakukan kegiatan penelitian selama 

di lapangan. Dengan kata lain, berdasarkan analisis sebelum meneliti 

peneliti dapat menentukan fokus dan karakteristik obyek penelitian yang 

dituangkannya dalam proses penelitian. Selanjutnya, ketika peneliti berada 
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di lapangan hasil analisa tersebut akan dianalisa lagi demikian seterusnya 

sehingga mendapatkan hasil penelitian.  

Sebuah ilustrasi yang dapat dipaparkan adalah seorang peneliti 

ingin mengangkat tema PBM di kelas yang dilakukan guru. Lalu, ia 

membuat proposal yang intinya mengetengahkan usahausaha 

mengeksplorasi jenis-jenis PBM di kelas yang dilakukan guru. Tetapi 

setelah ia berada di lapangan untuk pra survey, ia mendapati kondisi PBM 

yang biasa-biasa saja dan tidak menarik untuk diangkat dan diambil 

pelajaran berharga. Malah ia menemukan suatu kondisi di mana guru 

memberikan penanganan khusus pada anak-anak yang menunjukkan 

perilaku menyimpang di kelasnya. Peneliti beralih perhatiannya pada 

kondisi yang baru. maka ia fokuskan pada kondisi tersebut dan dianalisis 

apakah tema yang baru ini bisa layak diangkat untuk penelitian 

kualitatifnya. Hal ini disebabkan fokus penelitian bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah di lapangan.  

b. Analisis selama di lapangan dan model-modelnya  

Dalam penelitian kualitatif sebetulnya analisis data dilakukan pada 

saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data. Ketika 

peneliti melakukan interviu, peneliti harus sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban responden tersebut. Apabila ternyata kemudian hasil 

analisisnya menunjukkan belum memuaskan, peneliti mengulanginya 

hingga diperoleh hasil analisis yang kredibel.  
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Dalam kaitan dengan analisis proses di lapangan beberapa model analisis 

yang dapat digunakan sebagai berikut. 

1. Model Sirkuler Nasution  

 
Gambar 11.1 Analisis Data Model Sirkurel Nasution 

 

Dari sisi analisis data setelah data diperoleh dari catatan lapangan, 

Nasution (1988:129) melakukan analisis itu mengikuti prosedur sebagai 

berikut 

1) reduksi data,  

2) display data, dan 

3) mengambil kesimpulan dan verifikasi. 

2. Lexi J. Maleong (1990) dijelaskan bahwa yang termasuk dalam 

langkah-langkah analisis data kualitatif meliputi 

1) menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data,  

2) mengadakan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi,  

3) menyusun abstrak ke dalam satuan-satuan,  

4) mengkategorisasikan satuan-satuan,  

5) koding setiap satuan,  

6) pemeriksaan keabsahan data, serta 

7) penafsiran data.  

3. Hal yang hampir sama dikemukakan oleh Janice McDrury 

(dalam Moleong, 2006:248) tahapan analisis data kualitati, yaitu  

1) membaca/mempelajari data, menandai dan gagasan yang ada 

dalam data,  

2) mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema 

yang berasal dari data,  

3) menuliskan 'model' yang ditemukan, serta 

4) koding yang telah dilakukan. 
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4. Model Milles dan Huberman 

a. Flow Model 

b. Interactive Model 

Aktivitas analisis data Miles and Huberman (1984) terdiri 

atas data reduction, data display, dan conclusion drawing/ 

verification yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya mencapai 

jenuh. Berikut diuarikan mengenai aktivotas analisis data. 

1) Reduksi Data (Reduction)  

Sebagaimana dimaklumi, ketika peneliti mulai melakukan 

penelitian tentu saja akan mendapatkan data yang banyak dan relatif 

beragam dan bahkan sangat rumit. Itu sebabnya, perlu dilakukan 

analisis data melalui reduksi data. Data yang diperoleh ditulis dalam 

bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun 

berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal 

yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil 

mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, 

dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam 

tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari 

kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh 

jika diperlukan.  

Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah pada temuan. 

Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian 

menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum 

memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti 

dalam melakukan reduksi data.  

Selanjutnya, diakui apabila proses reduksi data merupakan 

proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan, 

serta kedalaman wawasan yang tinggi. Maka bagi peneliti pemula, 

dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau 

orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, wawasan peneliti 

akan berkembang sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki 

nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.  

2) Penyajian Data (Data Display)  
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Langkah selanjutnya sesudah mereduksi data adalah 

menyajikan data (Data Display). Teknik penyajian data dalam 

penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti 

tabel, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles and Huberman (1984) 

menyatakan "the most freguent form of display data for gualitative 

research data in the past has been narrative text". Dengan demikian 

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks naratif.  

Adapun fungsi display data disamping untuk memudahkan 

dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Indikator 

peneliti telah memahami apa yang didisplaykan adalah menjawab 

pertanyaan, apakah Anda tahu, apa isi yang didisplaykan? 

3) Conciusion Drawing/ Verification  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.  

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan 

bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di 

lapangan.  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat 

berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.  
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5. Model Spradiey (Model Siklikal)  

Analisa data menurut model Spradley menyatakan bahwa analisis 

data terkait secara teknis dengan proses penelitian yang terdiri atas 

pengamatan deskriptif, analisis domein, analisis taksonomi, pengamatan 

terpilih, analisis komponensial, dan analisis tema. 

1) Pengamatan deskriptif, analisis data dilakukan dengan 

mempergunakan acuan hubungan semantik yang dikaitkan dengan 

masalah penelitian. Pada saat melakukan pengamatan deskriptif 

biasanya seluruh hubungan tersebut dapat diidentifikasikan. 

Pengamatan deskriptif merupakan kegiatan pengumpulan 

informasi atau data yang banyak dilakukan dengan observasi dan 

wawancara.  

2) Analisis domain merupakan upaya analisis untuk memperoleh 

gambaran umum dan menyeluruh dari suatu situasi sosial (place, 

actor, activity) dengan jalan membuat domain-domain atau 

kategorikategori. Dilakukan terhadap data yang diperoleh dari 

pengamatan berperanserta/wawancara atau pengamatan deskriptif 

yang terdapat di dalam catatan lapangan.  

3) Pengamatan terfokus  

Pengamatan terfokus, dilakukan setelah analisis domein 

berdasarkan fokus yang sudah dipilih sebelumnya oleh peneliti 

untuk memperdalam data yang telah diperoleh melalui pengajuan 

sejumlah pertanyaan kontras, kemudian dimuat di dalam catatan 

lapangan. Domain yang dipilih peneliti ditetapkan sebagai fokus 

penelitian dan melakukan pengumpulan informasi atau data untuk 

analisis selanjutnya.  

4) Analisis taksonomi  

Menganalisis data yang banyak hasil pengumpulan data kembali 

di lapangan mengenai domain fokus penelitian. Domain terpilih 

adalah cover term yang diurai lebih rinci dan mendalam dalam 

analisis taksonomi sehingga diketahui struktur internalnya, dan 

dapat ditemukan elemen-elemen yang serumpun atau serupa.  

5) Pengamatan terpilih  

Melakukan pengumpulan informasi atau data mengenai 

elemenelemen struktur internal yang serumpun atau serupa untuk 

analisis selanjutnya.  
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6) Analisis komponen  

Mengorganisasikan elemen-elemen yang memiliki perbedaan atau 

kontras. Jika dalam analisis taksonomi ditemukan kesamaan 

kelompok jenjang dan jenis sekolah maka dalam analisis 

komponen dicari perbedaannya dalam aspek tujuan sekolah, 

kurikulum, mahasiswa, dan lain-lain.  

7) Analisis Tema  

Analisis tema merupakan upaya mencari benang merah yang 

mengintegrasikan lintas domain yang telah melalui analisis 

taksonomi dan analisis komponen sehingga tersusun konstruksi 

bangunan situasi sosial secara keseluruhan yang jelas, yang 

dinyatakan (sesuai dengan) tema atau judul penelitian 

6. Analisis di lapangan Model Sirkuler Sugiyono  

1) Tahap deskriptif  

Disebut pula tahap orientasi yang menggambarkan peneliti berada 

pada tahap mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan 

dan ditanyakan sehingga segala yang diketahuinya serba sepintas.  

2) Tahap reduksi  

Pada tahap ini peneliti mereduksi data dan memfokuskannnya 

pada masalah tertentu. Peneliti menyortir data yang menarik, yang 

penting dan yang baru dari data yang ditemukannya pada tahap 

pertama dan dikelompokkan menjadi kategori-kategori yang 

ditetapkan sebagai fokus penelitian.  

3) Tahap seleksi  

Pada tahap Ini peneliti menguraikan fokus penelitian yang telah 

ditetapkan menjadi lebih rinci, sehingga menemukan tema dengan 

cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi suatu 

bangunan pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru.  

Setelah memasuki lapangan/konteks sosial, tiap tahapan di 

atas dilakukan melalui lima tahapan sebagai berikut. 

a) Berpikir, memikirkan apa yang akan ditanyakan.  

b) Bertanya, menyampaikan pertanyaan kepada orang yang dijumpai 

di lapangan/ konteks sosial.  

c) Analisis, menganalisis kebenaran jawaban dari orang yang 

dijumpai di lapangan/ konteks sosial.  

d) Kesimpulan, menyimpulkan informasi yang benar.  
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e) Pencandraan, melihat kembali kesimpulan yang telah dibuat, 

untuk memastikan kredibilitasnya. Untuk itu peneliti perlu 

mengulangi pertanyaan dengan cara dan dari sumber yang berbeda 

tapi tujuan sama (triangulasi). Kalau semua kesimpulan telah 

diyakini kredibel maka pengumpulan data dinyatakan selesai. 

7. Creswell (1998:143) mengatakan bahwa dalam melakukan analisis 

data kualitatif itu membentuk sebuah pola spiral yang terus-menerus. 

RANGKUMAN 
Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau 

fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga 

susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan 

karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih 

dimengerti duduk perkaranya. Berdasarkan tujuan-tujuan analisis data 

maka ada tiga kelompok besar metode analisis data kualitatif, yaitu: (1) 

kelompok metode analisis teks dan bahasa, (2) kelompok analisis 

tematema budaya, dan (3) kelompok analisis kinerja dan pengalaman 

individual, serta perilaku situasi. Tiga pendekatan utama terhadap analisis 

data kualitatif, yaitu interpretative approach, social anthropological 

approach dan collaborative social research approach. Proses analisis data 

pada penelitian kualitatif pada prinsipnya dilakukan secara 

berkesinambungan yaitu sejak sebelum memasuki lapangan, memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

LATIHAN SOAL 

Pilihlah jawaban di bawah ini dengan benar!  

1. Otaknya penelitian kualitatif berada pada …. 

a. Kajian Pustaka 

b. Latar belakang 

c. Analisis data 

d. Kesimpulan 

2. Berdasarkan tujuan-tujuan analisis data, maka ada tiga kelompok 

besar metode analisis data kualitatif, kecuali …. 

a. Kelompok metode analisis teks dan bahasa  

b. Kelompok ilmiah 

c. Kelompok analisis tema-tema budaya, 
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d. Kelompok analisis kinerja dan pengalaman individual, serta 

perilaku situasi 

3. FGD singkatan dari …. 

a. Focus Group Discussion  

b. Forum Group Discussion  

c. Form Group Discussion  

d. Format Group Discussion  

4. Analisa data menurut model Spradley menyatakan bahwa analisis 

data terkait secara teknis dengan proses penelitian yang terdiri 

dari, kecuali …. 

a. Pengamatan deskriptif  

b. Analisis taksonomi  

c. Catatan lapangan 

d. Pengamatan terpilih 

5. Berikut tahap-tahap analisis di lapangan Model Sirkuler 

Sugiyono yang benar adalah …. 

a. Tahap sebelum, proses, dan setelah 

b. Tahap deskriptif, reduksi, dan seleksi 

c. Tahap analisis taksonomi, analisis komponen, dan analisis 

tema 

d. Tahap induksi, deduksi, dan reduksi 
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Jawablah pertanyaan esai di bawah ini dengan tepat! 

1. Apa yang dimaksud dengan pernyataan “Otaknya penelitian 

kualitatif berada pada analisis data”? Jelaskan! 

2. Apa yang dimaksud dengan analisis data? 

3. Sebutkan metode-metode analisis data dalam penelitian 

kualitatif! 

4. Sebut dan jelaskan tiga pendekatan utama terhadap data 

kualitatif! 

5. Bagaimana proses analisis data dalam penelitian kualitatif? 
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BAB 12 

TATA CARA PENULISAN PROPOSAL 

PENELITIAN 
 

Tujuan Pembelajaraan: 

1) Untuk mengetahui dan memahami Standar Bahasa  

2) Untuk mengetahui dan memahami Cara Pengetikan  

3) Untuk mengetahui dan memahami Cara Penulisan  

 

A. Pendahuluan 
Salah satu persoalan penting yang harus dikuasai sebelum 

menyusun rancangan ataupun laporan penelitian karya akhir akademis 

adalah tata cara penulisannya. Pengetahuan dan kemampuan mengenai hal 

tersebut merupakan sebuah keharusan bagi setiap mahasiswa, baik yang 

ada di bangku S1, S2, maupun S3, untuk menguasainya. Sebagai 

akademisi, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan 

penelitian tersebut sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar akademis. 

Maka, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita tetap harus belajar dan 

mencari tahu. Untuk itulah, pada bagian awal buku ini, penulis ingin 

menyampaikan tata cara penulisan karya akhir akademis kepada Anda 

sebagai modal dasar sebelum Anda mengerjakan tugas penelitian. Ini 

penting karena sebelum penelitian kita dituntut harus mampu membuat 

proposal dan setelah penelitian kita juga dituntut untuk mampu membuat 

laporan penelitiannya. Untuk semua itu, tidak dapat kita lakukan 

sembarangan, seperti jika kita sedang membuat cerita atau karangan. Ini 

berbeda. Kita sekarang sedang dituntut untuk mengerjakan karya ilmiah. 

Oleh karena itu, segala bentuk tulisan kita mesti harus sesuai dengan 

standar penulisan karya ilmiah.  

Seperti apa standar dan tata cara penulisan karya ilmiah tersebut? 

Sebenarnya, secara umum, tata cara penulisan karya ilmiah sama. Namun, 

untuk tata cara penulisan karya akhir akademis pada umumnya harus 

mengikuti pedoman dan format penulisan tertentu. Hal yang terjadi di 
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lapangan pedoman ataupun format penulisan karya akhir akademis itu 

sering tidak sama antara satu institusi dan institusi lainnya. Semua 

mempunyai argumen dan dasar masing-masing. Semuanya juga dapat 

dibenarkan.  

Lalu, bagaimana kita mesti bertindak, kita mesti mengacu ke 

pedoman dan format penulisan yang mana? Penulis menyarankan Anda 

mengikuti pedoman dan format penulisan karya akhir akademis yang telah 

disusun oleh institusi tempat Anda menempuh studi. Hal ini mengingat 

bahwa sekarang masing-masing institusi dituntut untuk mampu menyusun 

buku pedoman penulisan karya akhir akademis (skripsi, tesis, ataupun 

disertasi) masing-masing. Namun, sebenarnya dari berbagai pedoman dan 

format penulisan tersebut, substansinya hampir sama dan garis besarnya 

tidak jauh berbeda. Dengan pertimbangan tersebut, agar Anda memiliki 

pandangan dari awal tentang bagaimana pedoman dan format penulisan 

karya akhir akademis tersebut, penulis bahas persoalan tersebut pada 

bagian ini. Alasan lainnya adalah pedoman dan format penulisan karya 

akhir akademis pada umumnya disusun secara terpisah dan tidak menjadi 

satu dengan pembahasan mengenai metode penelitian. Dengan demikian, 

kita sering kesulitan mengaplikasikan pedoman dan format tersebut dalam 

praktiknya. Selain itu, pandangan dan pemahaman kita terhadap metode 

penelitian menjadi tidak utuh. Maka dari itu, dengan adanya pembahasan 

tata cara penulisan karya akhir akademis, yang penulis letakkan di bagian 

awal buku ini, penulis berharap Anda memiliki pandangan yang utuh 

berkenaan dengan teknis penulisan karya akhir akademis dan metode 

penelitiannya.  

Namun, sebagai catatan, tata cara penulisan karya akhir akademis 

yang penulis ungkapkan dalam buku ini ditujukan terutama untuk karya 

akhir akademis bagi Anda yang bergelut dan menekuni bidang ilmu sosial, 

budaya, dan humaniora pada umumnya, termasuk di dalamnya pendidikan, 

komunikasi, ataupun keagamaan. Sementara itu, bagi Anda yang menekuni 

bidang-bidang kellmuwan selain ilmu sosial, diperkenankan pula untuk 

melakukan studi banding terhadap buku ini. Siapa tahu Anda akan 

menemukan ide-ide baru yang mungkin bisa diaplikasikan dalam kajian 

metodologi penelitian bidang kellmuwan Anda. Intinya, dengan tidak 

menutup mata terhadap berbagai jalan untuk meraih kebenaran, kita akan 

menjadi orang yang semakin maju, bijaksana, dan tercerahkan.  
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Adapun pokok-pokok pembahasan yang perlu kita ketahui di sini 

antara lain (1) standar bahasa, (2) cara pengetikan, dan (3) cara penulisan. 

 

B. Standar Bahasa  
Karya akhir akademis (skripsi, tesis, ataupun disertasi) ditulis 

dengan bahasa Indonesia baku. Namun, bagi yang berkompeten dalam 

berbahasa asing (baku), pada beberapa institusi hal itu tidak dilarang alias 

diperbolehkan. Maka dari itu, bagi kita yang mampu dan ingin menulis 

karya akhir akademis itu dalam bahasa asing, penulis menyarankan 

cobalah untuk mencari informasi lebih lanjut tentang kebijakan penulisan 

karya akhir akademis di institusi Anda. Tata cara penulisannya dapat 

mengikuti aturan Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (Hidayati 

(ed., 2009: 18).  

Kemudian, untuk struktur bahasa yang digunakan, baik struktur 

kalimat, kata, maupun pemilihan istilah, dan penulisannya harus sesuai 

dengan ejaan yang berlaku. Untuk hal itu, tiga pedoman yang bisa 

digunakan adalah sebagai berikut (Bisri, 1998: 111-113).  

1. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan 

berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 0543a/U/1987/Tahun 1987.  

2. Pedoman Umum Pembentukan Istilah berdasarkan Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0389/U/1988 Tahun 

1988.  

3. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disusun oleh Tim 

Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia.  

Sementara itu, karya akhir akademis sebagai salah satu bentuk 

karya ilmiah terdiri atas dua aspek utama, yaitu bentuk dan isi (Ratna, 

2010: 431). Bentuk adalah bagaimana cara menyajikannya, 

menceritakannya, dan menampilkannya. Adapun isi adalah apa yang 

disajikan, diceritakan, dan seterusnya. Sebagai sebuah totalitas, keduanya 

samasama pentingnya sebab semata-mata dengan adanya kedua aspek 

itulah totalitas yang dimaksudkan bermakna secara optimal.  

Ada delapan hal yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan 

bahasa untuk karya akhir akademis sebagai berikut (Ratna, 2010:431-433 

dan Bisri, 1998:112).  
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1. Karya akhir akademis disusun sesuai dengan ciri-ciri bahasa karya 

ilmiah, yaitu menggunakan bahasa yang bersifat ringkas, lugas, logis, 

objektif, efektif, dan efisien. “Ringkas dan jelas” maksudnya mudah 

dipahami dan terpadu. Penggunaan istilah asing yang sulit dipahami 

dan dijelaskan maknanya agar dihindari. Kalau “lugas” maksudnya 

langsung mengenai inti pembicaraan sesuai dengan batasan-batasan 

dan pembagian isi tulisan, tidak bertele-tele. “Logis” maksudnya 

tulisan disusun mencerminkan cara berpikir ilmiah yang memadukan 

cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif. Adapun “objektif” 

maksudnya dikemukakan apa adanya terhindar dari subjektivitas 

penulis. “Efektif dan efisien” maksudnya disusun secara cermat dan 

tepat, menggunakan kata-kata pilihan. 

2. Menggunakan bahasa karya ilmiah langsung yang ditujukan pada 

hakikat objek, menggunakan bahasa denoratif, tidak bermakna ganda 

meskipun objek yang diterangkan mengandung lebih dari satu makna. 

Bahasa denoratif adalah bahasa yang menggunakan kata-kata yang 

maknanya didasarkan atas penunjukan yang lugas dan jelas pada 

sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan 

bersifat objektif, atau kebalikan dari bahasa konotatif. 

3. Bentuk-bentuk perumpamaan (stilistika, metafora, dan berbagai gaya 

bahasa yang lain) tetap dipergunakan sepanjang cara-cara tersebut 

tidak mengubah objektivitas penelitian. Contoh: kalimat-kalimat 

seperti, “Tabel ini menunjukkan”, “Ditunjukkan dalam penelitian 

ini”, “Penelitian ini menunjukkan, menjelaskan, dan pada gilirannya 

menyimpulkan”, “Apakah yang ditemukan dalam penelitian ini?” 

“Berbeda dengan penelitian yang lain, dalam penelitian ini” dan lain 

sebagainya.  

4. Menghindari penggunaan kata penghubung di awal kalimat. 

Contohnya: sedangkan, sebab, maka, dan sebagainya.  

5. Menghindari penggunaan kata kita, kami, saya, digantikan dengan 

bentuk pasif di(ditulis, diteliti, disimpulkan, atau menggunakan kata 

ganti orang ketiga, seperti peneliti, penulis).  

6. Penyajian karya ilmiah dengan menggunakan kalimat singkat dengan 

susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan (SPOK).  



 

221 

 

7. Karya akhir akademis disusun (secara garis besar) terdiri atas 

pendahuluan, isi, dan penutup dengan dikembangkan sedemikian 

rupa, baik dalam hubungannya dengan bab maupun subbab. 

8. Menggunakan dan berpedoman pada Ejaan yang Disempurnakan 

(EYD). 

 

C. Cara Pengetikan  
Untuk cara pengetikannya, ada beberapa pedoman berikut yang perlu 

kita perhatikan (Hidayati (ed.), 2009: 18-21).  

1. Kertas dan Ukuran  

Karya akhir akademis diketik pada kertas berwarna putih ukuran 

kuarto A4 (21,5 cmx 29,7 cm) dengan berat 80 gr. Jika terdapat kertas 

berukuran lain, hendaknya dilipat sedemikian rupa sehingga sesuai dengan 

ukuran kertas naskah yang telah ditentukan.  

2. Sampul  

Sampul luar menggunakan kertas karton tebal dan dilapisi plastik 

bening dengan warna sampul yang sesuai dengan warna bendera institusi 

Anda. Tulisan pada sampul luar menggunakan huruf berwarna hitam. 

Namun, ada juga beberapa institusi yang tidak melarang menggunakan 

warna emas. Maka dari itu, silakan sesuaikan dengan pedoman yang 

berlaku di institusi Anda.  

3. Spasi Pengetikan  

a. Jarak baris satu dengan jarak baris berikutnya dalam pengetikan 

naskah karya akhir akademis adalah dua spasi, kecuali kutipan 

langsung yang terdiri atas lima baris atau lebih diketik dengan 

jarak spasi dan diketik masuk ke dalam sebanyak lima ketukan 

huruf. 

b. Judul tabel dan judul gambar yang lebih dari satu baris ditik 

dengan jarak satu spasi.  

c. Catatan kaki (footnote) ditik dengan jarak satu spasi. Contoh 

penulisan footnote pada cara menulis kutipan. Namun, perlu 

diperhatikan pula bahwa ada beberapa model penulisan kutipan 

lain yang digunakan di Indonesia. Jadi, model footnote hanya 

merupakan salah satu model saja. Selengkapnya, tentang cara-cara 

pengutipan lainnya dapat dibaca pada pokok bahasan cara menulis 

sumber kutipan. Untuk cara pengutipan ini, penulis sarankan Anda 
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menyesuaikan model yang diikuti oleh institusi Anda. Namun, jika 

tidak ada aturan baku dari institusi Anda, sebaiknya Anda 

konsisten dengan salah satu model yang menjadi pilihan Anda, 

apakah model Harvard atau model Chicago.  

d. Daftar pustaka diketik dengan jarak satu spasi, sedangkan jarak 

antara dua sumber diketik dalam dua spasi. Untuk penulisan daftar 

pustaka, ada beberapa model. Ada yang menggunakan model 

Harvard dan ada pula yang model Chicago, atau model lainnya. 

Namun, yang umum digunakan adalah dua jenis itu. 

Selengkapnya, bisa dibaca pada pokok bahasan cara menulis daftar 

pustaka. Adapun isi daftar pustaka mencakup nama penulis, judul 

buku, cetakan ke beberapa, penerbit, kota penerbit, dan tahun 

penerbitan. Untuk cara penulisan daftar pustaka ini, penulis 

sarankan Anda juga menyesuaikan model yang diikuti oleh 

institusi Anda. Namun, jika tidak ada aturan baku dari institusi 

Anda, sebaiknya Anda konsisten dengan salah satu model yang 

menjadi pilihan Anda.  

4. Penggunaan Huruf  

Penggunaan huruf untuk penyusunan karya akhir akademis 

menggunakan aturan sebagai berikut.  

a. Naskah karya akhir akademis diketik dengan komputer, 

menggunakan pilihan huruf Times New Roman ukuran, font 12 

dengan tinta berwarna hitam.  

b. Untuk menuliskan lambang, notasi huruf-huruf yang tidak terdapat 

di dalam komputer, seperti huruf Arab, Arab Jawa, dan 

sebagainya, boleh menggunakan tulisan tangan dengan tinta hitam. 

Apabila belum ada, program komputer yang mendukungnya. 

Tulisan Arab diberikan syakal, sesuai dengan aturan yang ada. 

5. Penulisan Bilangan  

Penulisan bilangan dalam karya akhir akademis menggunakan 

cara-cara sebagai berikut.  

a. Bilangan dapat ditulis dengan satu atau dua kata (kecuali bilangan 

untuk subbab, nomor gambar, dan bilangan-bilangan dalam tabel serta 

ilustrasi) dan bilangan-bilangan pecahan yang berdiri sendiri 

(contohnya: sepertiga).  
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b. Bilangan yang dapat ditulis dengan satu atau dua kata harus ditulis 

dengan huruf.  

c. Nama ulang tidak boleh menggunakan bilangan, tetapi harus ditulis 

dengan huruf.  

d. Bilangan pada permulaan kalimat juga harus ditulis dengan huruf.  

e. Dalam menulis bilangan yang terdiri empat angka atau lebih, cara 

menuliskannya adalah dengan memberikan tanda titik ribuan, 

misalnya 2.345 atau 2.345.756. Untuk bilangan desimal, meskipun 

terdiri dari empat angka di belakang koma, titik tidak diperlukan, 

contohnya, 0,457298 

6. Batas Tepi Pengetikan Naskah  

Batas tepi pengetikan naskah mengikuti ketentuan sebagai berikut.  

Tepi atas : 4 cm  

Tepi bawah : 3 cm  

Tepi kiri : 4 cm  

Tepi kanan : 3 cm 

7. Pengetikan Alinea Baru 

Pengetikan alinea baru dimulai pada huruf keenam dari tepi kiri. 

8. Pengetikan Bab, Subbab, dan Anak Subbab  

a. Pengetikan Bab  

Nama bab ditik dengan huruf kapital semua dan diatur secara 

sistematis tanpa diakhiri dengan tanda titik. Nomor urut bab ditulis 

dengan angka romawi dan ditempatkan secara sistematis di atas 

bab, di tengah halaman.  

b. Pengetikan Subbab  

Pengetikan subbab dan nomor subbab dimulai dari tepi kiri. Huruf 

pertama setiap kata pada subbab ditulis dengan huruf kapital 

kecuali kata tugas, seperti dalam, terhadap, pada, di, ke dalam, 

yang, untuk, dan sebagainya.  

c. Pengetikan Anak Subbab  

Pengetikan anak subbab dimulai dari batas tepi kiri. Huruf awal 

suatu kata ditulis dengan huruf kapital kecuali huruf awal kata 

tugas, seperti dalam, terhadap, pada, di, ke dalam, yang, untuk, dan 

sebagainya. 

 

D. Cara Penulisan  
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Dalam penyusunan karya akhir akademis, ada berapa pedoman 

penulisan yang harus diperhatikan (a) penomoran, (b) pengutipan, (c) 

penulisan sumber kutipan, (d) penulisan daftar pustaka, dan (e) penulisan 

artikel. 

1. Penomoran  

Penomoran dalam karya akhir akademis tidak boleh ditulis secara  

sembarangan. Penulisan penomoran harus mengikuti kaidah-kaidah 

tertentu. Kaidah-kaidah penomoran tersebut sebagai berikut. 

a. Penomoran Halaman  

1) Nomor halaman bagian awal karya akhir akademis dituliskan 

dengan angka romawi kecil di bagian bawah tengah.  

2) Nomor halaman bagian utama skripsi dituliskan dengan angka 

arab, di sebelah kanan atas dengan jarak 3 cm dari batas tepi kanan 

dan 2 cm dari batas tepi bawah.  

3) Bagian akhir skripsi (lampiran-lampiran) ditulis tanpa halaman.  

b. Pemberian Nomor Tabel, Gambar, dan Lampiran.  

1) Nomor tabel dan gambar menggunakan angka arab, secara 

berurutan mulai pertama sampai akhir tanpa memandang dalam 

bab mana tabel, gambar, atau grafik disajikan. Penyajian tabel 

sedapat mungkin dalam satu halaman.  

2) Nomor lampiran ditulis dengan menggunakan angka romawi besar 

secara urut.  

2.  Pengutipan  

Kutipan dari bahan bacaan terdiri atas dua macam, yaitu kutipan 

langsung dan kutipan tidak langsung (Bisri, 1998: 120). Kutipan langsung 

adalah kutipan yang persis sama dengan teks yang dikutip. Umumnya, 

kutipan ini dilakukan dalam pengutipan istilah, isi kitab suci, peraturan 

perundang-undangan, dan dokumen tertentu yang dianggap spesifik. 

Adapun kutipan tidak langsung adalah kutipan yang berisi gagasan pokok 

dari teks yang dikutip. 

Sementara itu, hal-hal penting yang perlu kita perhatikan dalam 

kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung adalah jika pada kutipan 

langsung, kita mesti benar-benar teliti dan cermat. Masalahnya, setiap 

huruf, kata, kalimat, tanda-tanda baca, ejaan yang digunakan, serta 

kesalahan cetak pun memerlukan perhatian yang saksama. Dalam kutipan 

ini, sumber dikutip sebagaimana adanya, termasuk salah cetak atau salah 



 

225 

 

tulis. Beda halnya dengan kutipan tidak langsung, kutipan jenis ini hanya 

membutuhkan kemampuan kita dalam memahami maksud tulisan yang 

kita kutip, yang kemudian kita kemukakan dengan gaya bahasa penulis 

karya akhir akademis. Untuk lebih jelasnya mengenai kutipan langsung 

ataupun kutipan tidak langsung, berikut ini penulis ungkapkan cara 

penulisannya masing-masing. 

a. Menulis Kutipan Langsung  

Kutipan langsung ditulis sama persis seperti sumber aslinya, baik 

mengenai bahasa maupun ejaannya. Kutipan yang terdiri dari lima baris 

atau lebih diketik satu spasi, mulai lima ketukan dari margin kiri. Kutipan 

yang panjangnya kurang dari lima baris dimasukkan ke dalam teks, diketik 

seperti ketikan teks, diawali, dan diakhiri oleh tanda petik (”). Jika dalam 

pengutipan itu dipandang perlu untuk menghilangkan beberapa kalimat, 

pada bagian itu diberi titik-titik sebanyak tiga buah (...) atau tanda elipsis. 

Kemudian, jika kita ingin memberikan keterangan, keterangan itu berada 

dalam tanda kurung, contohnya (garis bawah dari pengutip).  

b. Menulis Kutipan Tidak Langsung  

Kutipan ini disebut juga “parafrase”. Parafrase adalah kutipan 

yang tidak persis seperti sumber aslinya. Kita hanya mengambil intisari 

dari sumber yang kita kutip dalam kalimat yang kita susun sendiri. Kutipan 

seperti ini ditulis dengan spasi ganda sama seperti teks lainnya.  

3.  Penulisan Sumber Kutipan  

Cara penulisan sumber kutipan ada berbagai macam model atau 

gaya. Penulis sarankan Anda ikuti saja gaya yang dijadikan pedoman 

institusi Anda supaya penulisan karya akademis Anda lancar dan tidak 

bermasalah. Sementara itu, perlu kita ketahui bahwa, secara umum, ada 

dua gaya yang sering digunakan untuk penulisan sumber kutipan pada 

penulisan karya akhir akademis di institusi-institusi pendidikan tinggi di 

tanah air, yaitu gaya Chicago dan gaya Harvard (Basuki, 2006: 262-263). 

Penulisan sumber kutipan dengan “catatan akhir” dan “catatan kaki” 

(footnote) disebut gaya Chicago. Sedangkan, penulisan sumber kutipan 

dengan “catatan dalam teks” disebut gaya Harvard.  

Perlu kita ketahui pula bahwa gaya penulisan sumber kutipan ini 

sangat menentukan gaya penulisan pada daftar pustaka. Maka dari itu, 

antara penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka mesti konsisten pada 

satu gaya.  
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a. Catatan Kaki (Footnore)  

Ketentuan penulisan catatan kaki sebagai berikut.  

1) Penulisan Nama 

a. Nama pengarang yang disebut dalam uraian ditulis nama lengkap. 

b. Nama pengarang terdiri dari dua penggal nama yang dihubungkan 

dengan tanda penghubung harus ditulis lengkap.  

c. Jika pengarang terdiri dari dua orang, kedua nama pengarang harus 

dicantumkan.  

d. Pengarang yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang 

dicantumkan hanya nama pengarang pertama, sedangkan bagi 

nama-nama lain digantikan dengan singkatan “dkk” atau “et. 

e. Penunjukan kepada sebuah kumpulan (bunga rampai, antologi), 

seperti pada contoh nomor 2 ditambah dengan (ed.) di belakang 

nama penyunting (editor) atau penyunting utama (jika 

penyuntingnya lebih dari satu orang).  

f. Setiap bagian tulisan (artikel) yang diketahui nama penulisnya, 

nama penulis tersebut harus dituliskan.  

g. Jika tidak ada nama pengarang atau editor, catatan kaki dimulai 

dengan kata anonim.  

h. Jika nama diikuti dengan singkatan, singkatan tersebut harus 

dicantumkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari nama 

tersebut.  

i. Gelar kesarjanaan tidak disebutkan. 

2) Penulisan Judul 

a) Judul buku, jurnal, hasil penelitian, majalah, harian, atau 

ensiklopedi ditulis seperti apa adanya dan kemudian dicetak 

miring. Sedangkan, untuk judul artikel ditempatkan dalam tanda 

kutip.  

b) Sesudah catatan kaki pertama, pada penyebutan kedua dan 

seterusnya atas sumber yang sama, cukup digantikan dengan 

singkatan: ibid., atau cukup menyebutkan nama dan potongan 

judul buku. Singkatan ibid. digunakan untuk penyebutan sumber 

yang telah disebut dan belum diselingi oleh sumber lain dan dalam 

penulisannya selalu dicetak miring dan diakhiri dengan tanda titik 

(ibid.). Penyebutan dan nama potongan judul dipergunakan bila 

catatan itu menunjukkan kembali sumber yang telah disebut, tetapi 
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sudah diselingi sumber lain. Dengan demikian, dalam penulisan 

karya akhir akademis tidak lagi digunakan singkatan Op. Citatau 

Loc. Cit. Namun, untuk ketentuan terakhir ini, jika institusi Anda 

masih memperbolehkannya, dipersilakan. 

3) Penulisan Tempat, Nama, dan Tahun Penerbitan  

a) Tempat, nama, dan tahun penerbitan sebuah buku dapat 

dicantumkan pada penyebutan sumber pertama, sedangkan 

penyebutan sumber selanjutnya tidak perlu disebutkan.  

b) Penulisan ketiga unsur tersebut diletakkan dalam tanda kurung. 

Antara tempat dan nama penerbit dipisahkan dengan tanda “titik 

dua”, sedangkan antara penerbit dan tahun penerbitan dengan 

tanda koma.  

c) Jika tidak ada tahun penerbitan, pada tempat yang seharusnya 

dicantumkan tahun ditulis (t.t.) yaitu singkatan dari “tanpa tahun” 

di antara dua tanda kurung persegi T...). Jika tidak ada penerbit 

ditulis (t.p.), jika tidak ada nama kota tempat penerbitan ditulis 

(t.k.).  

d) Data publikasi bagi sebuah majalah tidak perlu memuat nama 

tempat sebuah penerbit, tetapi harus mencantumkan nomor jilid 

dan nomor halaman, tanggal, bulan, (tidak boleh disingkat), dan 

tahun. Semua keterangan mengenai penanggalan ditempatkan 

pada tanda kurung, contohnya: (Mei, 2010).  

e) Data sebuah publikasi bagi artikel sebuah harian terdiri dari hari, 

tanggal, bulan, tahun, dan nomor halaman. Penanggalan tidak 

boleh ditempatkan dalam tanda kurung. 

4) Jilid dan Nomor Halaman  

a) Untuk buku yang terdiri atas satu jilid, cukup menuliskan nomor 

halamannya yang biasanya disingkat hal., contohnya: hal.86.  

b) Jika sebuah buku terdiri dari beberapa jilid, harus dicantumkan 

nomor jilid dan nomor halaman. Untuk nomor jilid, dipergunakan 

angka romawi, sedangkan untuk nomor halaman dipergunakan 

angka arab. 

b. Catatan dalam Teks  

Model penulisan sumber kutipan catatan dalam teks disebut juga 

gaya pengarang tahun (Basuki, 2006: 276). Mengapa bisa seperti itu? 

Alasannya, catatan dalam teks hanya menyebutkan nama dan tahun, 
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kadang-kadang juga disertai dengan nomor halaman. Kemudian, 

pengarang dan tahun itu ditulis di dalam tanda kurung. Contohnya: 

(Prastowo, 2010: 124).  

Sementara, untuk sumber kutipan dari majalah atau jurnal, 

penulisan catatan dalam teks cukup ditulis nama pengarang dan tahun 

dalam tanda kurung, contohnya: (Shoemaker, 1967). Jika sumber kutipan 

berasal dari artikel surat kabar, jika tanpa pengarang, cukup ditulis nama 

surat kabarnya dan tanggal-tahun terbitnya saja, contoh (Republika, 21 

Januari 2010), sedangkan jika ada pengarangnya, ditulis dengan nama 

pengarang dan tahun terbitnya, contoh: (Sulistyo, 2010).  

4. Penulisan Daftar Pustaka  

Untuk menuliskan daftar pustaka, ada beberapa kaidah yang mesti 

kita ikuti. Kaidah-kaidah tersebut mengikuti berbagai model penulisan 

daftar pustaka untuk karya akhir akademis yang ada sekarang. Namun, 

sebagaimana penulisan sumber kutipan, pada penulisan daftar pustaka juga 

pada umumnya mengacu kepada gaya Chicago atau gaya Harvard. Itulah 

gaya yang umum dipakai di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. 

Perbedaannya, sebenarnya, hanya terletak pada peletakan tahun 

(penerbitan) saja. Jika gaya Chicago meletakkan tahun (penerbitan) 

sesudah nama penerbit, sedangkan gaya Harvard meletakkannya setelah 

nama pengarang (Basuki, 2006: 264).  

Sementara itu, menurut Basuki (2006: 262) perbedaan lain antara 

gaya Chicago dan gaya Harvard, yaitu gaya Chicago banyak digunakan 

oleh peneliti bidang ilmu budaya, khususnya bidang bahasa, sastra, 

kesenian, tari, sejarah, musik, agama, teater, teologi, dan ilmu sosial karena 

memberi kemungkinan pada peneliti memberi komentar serta 

menyebutkan berbagai karya lainnya yang perlu dirujuk. Sementara, untuk 

gaya Harvard, disebut juga gaya sains karena banyak digunakan dalam 

bidang sains. Atau, lazimnya gaya tersebut digunakan oleh peneliti bidang 

ilmu pengetahuan alam.  

Ketentuan-ketentuan penulisan daftar pustaka adalah sebagai 

berikut.  

a. Penulisan daftar pustaka meliputi penulisan buku, artikel, karangan 

dalam majalah ilmiah dan penerbitan, atau publikasi lain yang pantas 

dipergunakan sebagai acuan di dalam penelitian karya akhir 

akademis.  
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b. Daftar pustaka disusun berurutan secara alfabetis tanpa menggunakan 

nomor urut.  

c. Penulisan buku mengikuti urutan. Jika menggunakan gaya Chicago, 

susunannya adalah nama pengarang, nama buku, tempat penerbitan, 

nama penerbit, dan tahun terbit. Di antara tiap-tiap satuan tersebut 

digunakan tanda titik kecuali tempat penerbit dan nama penerbit 

digunakan tanda “titik dua” serta tanda koma pada dua tempat, yaitu 

antara nama bagian akhir (nama keluarga) dan nama depan, dan antara 

nama penerbit dan tahun terbit. Nama buku dicetak miring. Adapun 

untuk penulisan daftar pustaka menggunakan gaya Harvard, 

urutannya hampir sama dengan di atas, namun tahun terbit diletakkan 

setelah nama pengarang. Ada dua jenis cara penulisan tahun terbit, 

yaitu ada yang tanpa tanda kurung dan ada pula yang menggunakan 

tanda kurung (Basuki, 2006: 276). 

 

RANGKUMAN 
Karya akhir akademis (skripsi, tesis, ataupun disertasi) ditulis 

dengan bahasa Indonesia baku. Tata cara penulisannya dapat mengikuti 

aturan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Struktur bahasa 

yang digunakan, baik struktur kalimat, kata, maupun pemilihan istilah, dan 

penulisannya harus sesuai dengan ejaan yang berlaku. Beberapa pedoman 

dalam cara pengetikan yaitu kertas dan ukuran, sampul, spasi pengetikan, 

penggunaan huruf, penulisan bilangan, batas tepi pengetikan naskah, 

pengetikan alinea baru dan pengetikan bab, subbab, dan anak 

subbab.nPedoman penulisan yang harus diperhatikan (a) penomoran, (b) 

pengutipan, (c) penulisan sumber kutipan, (d) penulisan daftar pustaka, dan 

(e) penulisan artikel. 

LATIHAN SOAL 

Pilihlah jawaban di bawah ini dengan benar! 

1. Karya akhir akademis diketik pada kertas berwarna putih ukuran 

…. 

a. A4 

b. F4 

c. B2 
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d. A3 

2. Beberapa pedoman penulisan yang harus diperhatikan dalm 

penyusunan tugas akhir, kecuali …. 

a. Penomoran  

b. Pengutipan  

c. Penulisan sumber kutipan 

d. Ketebalan laporan 

3. Kutipan dari bahan bacaan terdiri atas dua macam, yaitu …. 

a. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung  

b. Kutipan indonesia dan kutipan asing 

c. Kutipan nasional dan kutipan internasional 

d. Kutipan buku dan kutipan artikel 

4. Kutipan yang persis sama dengan teks yang dikutip. Umumnya, 

kutipan ini dilakukan dalam pengutipan istilah, isi kitab suci, 

peraturan perundang-undangan, dan dokumen tertentu yang 

dianggap spesifik adalah …. 

a. Kutipan langsung 

b. Kutipan tidak langsung  

c. Kutipan buku 

d. Kutipan indonesia 

5. Kutipan yang tidak persis seperti sumber aslinya adalah …. 

a. Parafrase 

b. Intisari 

c. Kutipan langsung 

d. Kesimpulan 

Jawablah pertanyaan esai di bawah ini dengan tepat! 

1. Bagaimana standar dan tata cara penulisan karya ilmiah? 

2. Mengapa karya ilmiah harus memperhatikan standar dan tata cara 

penulisan? 

3. Bagaimana standar bahasa yang benar dalam penulisan karya 

ilmiah? 

4. Bagaimana cara pengetikan yang benar dalam penulisan karya 

ilmiah? 

5. Bagaimana cara penulisan yang benar dalam penulisan karya 

ilmiah? 
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BAB 13 

PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN 

KUALITATIF 
 

Tujuan Pembelajaran: 

1) Untuk mengetahui dan memahami Sistematika Proposal 

 

A. Pendahuluan  
Sebagai suatu kegiatan sistematis yang formal, penelitian dimulai 

dengan adanya proposal. Proposal penelitian kualitatif formatnya 

mengikuti desain penelitian secara umum, namun karena sifatnya yang 

emergent, maka proposal penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan siap 

untuk diubah, direvisi, dan dikembangkan. Di samping itu, ada beberapa 

peristilahan dalam tiap point format penelitian yang disesuaikan dengan 

karakteristik kualitatif. Walaupun masih banyak peneliti yang masih 

bertahan dengan istilah seperti apa adanya misalnya penulisan sub-judul 

sampel. Adapun yang masih bertahan dengan tetap menulisnya dengan 

sampel dan diisi dengan sampel purposif, menggelinding dan triangulasi. 

Tapi ada juga peneliti yang sudah merubahnya mulai dari sub-judulnya 

dengan menamai subjudul sampel dengan unit analisis.  

Proposal penelitian kualitatif lebih tegas terlihat bedanya dengan 

penelitian kuantitatif dari penulisan judul “rumusan masalah" menjadi 

"fokus dan rumusan masalah" 

B. Sistematika Proposal 
Proposal atau rancangan penelitian kualitatif disusun dengan suatu 

format tertentu. Format proposal itu biasanya sudah ditetapkan oleh 

masing-masing institusi, termasuk institusi tempat Anda melakukan studi. 

Maka dari itu, penulis menyarankan agar Anda mengikuti panduan format 

penulisan proposal penelitian yang berlaku di institusi Anda tersebut, atau 

format yang diharapkan oleh pembimbing karya akademis Anda. Namun, 

secara garis besar, perlu diketahui bahwa format proposal penelitian 

kualitatif dapat dilihat seperti berikut ini.  
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SITEMATIKA PROPOSAL PENELITIAN 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Fokus Penelitian 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

II. STUDI PUSTAKA 

III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

B. Lokasi Penelitian 

C. Jenis Data Penelitian 

D. Sumber Data Penelitian 

E. Teknik Pengumpulan Data 

F. Teknik Analisis Data 

G. Keabsahan Data 

H. Waktu dan Tahapan Penelitian 

IV. DAFTAR PUSTAKA 

RANGKUMAN 
Proposal penelitian kualitatif formatnya mengikuti desain 

penelitian secara umum, namun karena sifatnya yang emergent, maka 

proposal penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan siap untuk diubah, 

direvisi, dan dikembangkan. Proposal penelitian kualitatif lebih tegas 

terlihat bedanya dengan penelitian kuantitatif dari penulisan judul 

“rumusan masalah" menjadi "fokus dan rumusan masalah. Format 

proposal itu biasanya sudah ditetapkan oleh masing-masing institusi. 

LATIHAN SOAL 

Pilihlah jawaban di bawah ini dengan benar!  

1. Berikut yang tidak termasuk dalam pendahuluan adalah …. 

a. Latar belakang masalah 

b. Rumusan masalah 

c. Tujuan penelitian 

d. Teknik analisis data 

2. Studi pustaka/kajian pustaka berisi …. 
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a. Teori-teori  

b. Metode-metode  

c. Waktu dan tempat 

d. Jenis-jenis data 

3. Berikut yang termasuk dalam metode penelitian adalah …. 

a. Teknik pengumpulan data 

b. Tujuan penelitian 

c. Fokus penelitian 

d. Manfaat penelitian 

4. Urutan sistematika proposal penelitian di bawah ini yang benar 

adalah …. 

a. Pendahuluan, studi pustaka, metode penelitian, daftar 

pustaka 

b. Pendahuluan, daftar pustaka, studi pustaka, metode 

penelitian 

c. Pendahuluan, studi pustaka, daftar pustaka, metode 

penelitian  

d. studi pustaka, pendahuluan, metode penelitian, daftar 

pustaka 

5. Karena sifatnya yang emergent, maka proposal penelitian 

kualitatif  bersifat …. 

a. Paten  

b. Tegas 

c. Fleksibel dan siap untuk diubah, direvisi, dan dikembangkan 

d. Kaku 

Jawablah pertanyaan esai di bawah ini dengan tepat! 

1. Apa yang dimaksud dengan sistematika proposal? 

2. Bagaimana sistematika proposal dalam penelitian kualitatif? 

3. Jelaskan penyusunan proposal penelitian kualitatif menurut anda! 

4. Mengapa pedoman sistematika proposal mengikuti institusi 

masing-masing? 

5. Buatlah proposal penelitian kualitatif sesuai dengan penyusunan 

sistematika penelitian kualitatif yang benar? 
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