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Metode Kualitatif1 
 

Oleh Ivanovich Agusta2 

 

Upaya memajukan keilmuan membutuhkan temuan-temuan baru, yang berujung pada 

penemuan teori-teori ilmiah yang baru. Sedangkan untuk kebutuhan praktis, perumusan 

kebijakan dan  perencanaan program membutuhkan hasil kajian ilmiah tentang kondisi, 

permasalahan, dan kebutuhan riil masyarakat. Agar dapat menghasilkan penelitian yang 

relevan sebagai landasan kebijakan dan program, serta dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah, maka dibutuhkan penguasaan metode penelitian yang memadai. Penelitian kualitatif 

memberikan jalan untuk merumuskan teori baru, yang diambil secara natural dari masyarakat 

sendiri.  

Berkaitan dengan itu, makalah ini ditujukan untuk: 

1. Menyajikan pengetahuan dan pemahaman tentang metode penelitian kualitatif untuk 

penelitian sosial. 

2. Menyajikan proses penyusunan proposal penelitian kualitatif dengan tepat. 

3. Menyajikan metode dan teknik penelitian kualitatif di lapangan. 

 

Pengertian Penelitian Kualitatif 

 Meskipun tidak ada definisi yang baku, penelitian kualitatif dapat dinyatakan sebagai 

kegiatan kegiatan terencana yang mencakup seperangkat praktek penafsiran yang 

memungkinkan dunia responden dan informan dapat dilihat (Denzin dan Lincoln, 2000). 

Pendekatan yang dilakukan bersifat interpretatif dan naturalistik terhadap dunia sesuai dengan 

pandangan subyek penelitian sendiri. Istilah kualitatif menunjukkan penekanan terhadap 

kualitas entitas dan terhadap proses-proses dan makna-makna yang tidak diuji, atau diukur   

secara ketat dari segi kuantitas, intensitas, atau  frekuensi.   

Peneliti-peneliti kualitatif memberi penekanan pada sifat  bentukan sosial realitas, 

hubungan akrab antara peneliti dan apa yang dikajinya, dan kendala-kendala situasional yang 

menyertai penelitian.  Para peneliti itu juga memberi penekanan pada sifat sarat-nilai dari 
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penelitian.  Mereka mencari jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana pengalaman sosial 

dibentuk dan diberi makna.   

Kontras dengan itu, studi kuantitatif menekankan pengukuran dan analisis  hubungan 

kausal antara sejumlah variabel, bukan proses-proses.  Penelitian diklaim berada dalam suatu 

kerangka yang bebas nilai. 

Secara ringkas, Tabel 1 menampilkan asumsi-asumsi dasar penelitian kualitatif dalam 

perbandingan langsung dengan penelitian kuantitatif (Lincoln dan Guba, 1985; Creswell 

1994). Bagi peneliti kualitatif, realitas sosial adalah wujud bentukan (konstruksi) para subyek 

yang terlibat dalam penelitian yaitu subyek penelitian dan peneliti.  Realitas  senantiasa 

bersifat subyektif dan majemuk, sesuai subyektivitas dan kemajemukan partisipan penelitian 

kualitatif.   Sebaliknya, pada penelitian kuantitatif, realitas sosial dipandang sebagai sesuatu 

yang bersifat obyektif, tunggal, berada di “luar diri” peneliti, dan dapat diukur melalui 

seperangkat instrumen atau kuesioner. 

Tabel 1.  Asumsi-asumsi Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif 

Asumsi Dasar Penelitian Kualitatif 
(Naturalistik/Konstruk-tivisme) 

Penelitian Kuantitatif 
(Positivisme) 

Asumsi tentang sifat realitas  sosial  
(ontologi) 

Subyektif dan majemuk sesuai 
pandangan peneliti dan subyek 
penelitian 

Obyektif dan tunggal, terpisah 
dari peneliti. 

Asumsi tentang hubungan peneliti 
dan subyek penelitian (epistemologi) 

Peneliti berinteraksi dengan subyek 
penelitian 

Peneliti  independen terhadap 
subyek penelitian 

Asumsi tentang peranan nilai  dalam 
penelitian (aksiologi) 

Sarat-nilai,  bias Bebas-nilai, netral 

Asumsi tentang bahasa  penelitian 
(retorika) 

Informal; terbuka untuk 
berkembang; personal;  
menggunakan kosa kata kualitatif  

Formal; berdasar definisi baku;    
impersonal; menggunakan 
kosa kata kuantitatif 

Asumsi tentang proses  penelitian 
(metodologi) 

Induktif; mengungkap ke-terkaitan     
simultan-mutual antara beragam 
faktor; rancangan tumbuh;  terikat 
konteks; pola dan teori 
dikembangkan untuk pemahaman   

Deduktif; mengungkap sebab 
dan akibat; rancangan baku; 
bebas konteks; perumuman 
untuk    peramalan, penjelasan, 
dan  pemahaman 

Sumber: Lincoln & Guba (1987) dan Creswell (1994). 
 

 Oleh karena realitas sosial adalah buah intersubyektivitas maka, dalam penelitian 

kualitatif, hubungan antara peneliti dan subyek penelitian pada dasarnya menunjuk pada  

proses interaksi sosial.  Dalam proses tersebut, jarak antara peneliti dan subyek penelitian 

diupayakan sedekat mungkin, sehingga antara keduanya terjalin suatu hubungan sosial yang 

bersifat simetris, informal,  dan akrab.   Ini adalah kebalikan dari pola hubungan yang bersifat 

formal dan asimetris dalam penelitian kuantitatif, yang menempatkan peneliti pada posisi 

berjarak dan independen terhadap subyek penelitian. 
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Hubungan interaktif atau intersubyektif   antara  subyek penelitian dan peneliti 

membawa implikasi sarat-nilai  (value-laden) dan bias pada penelitian kualitatif.   Dengan 

bahasa yang bersifat personal, di dalam laporannya peneliti kualitatif mengungkapkan nilai-

nilai dan bias-biasnya sendiri serta nilai-nilai yang terkandung dalam informasi yang 

dikumpulkannya dari lapangan.  Ini adalah kebalikan penelitian kuantitatif yang diklaim 

sebagai obyektif dan, karena itu, maka diklaim sebagai bebas nilai dan netral. 

Ciri sarat-nilai dan bias pada penelitian kualitatif membawa implikasi informalitas, 

kelenturan, dan personal dalam bahasa penelitian.  Menegaskan perbedaan dengan penelitian 

kuantitatif, penelitian kualitatif mempunyai  dan menggunakan kosa kata tersendiri, misalnya 

“menemukan” (discover), “makna” (meaning), dan “pemahaman” (understanding).   Bahasa 

penelitian kuantitatif sebaliknya bersifat formal, baku, impersonal, dengan kosa kata 

tersendiri, misalnya “perbandingan” (comparison), “hubungan” (relationship), dan “dalam-

kelompok” (within-group). 

 Sebagai implikasi dari asumsi-asumsi di atas, maka proses penelitian kualitatif  

menjadi bersifat induktif dan terbuka terhadap beragam faktor dalam masyarakat.  

Orientasinya adalah pengembangan pola dan teori untuk mendapatkan pemahaman yang 

bersifat kontekstual atas suatu kejadian ataupun gejala sosial.  Sebaliknya, proses penelitian 

kuantitatif  bersifat deduktif dan tertutup, berusaha mengungkapkan gejala sebab dan akibat 

dalam masyarakat. Orientasinya adalah  pencapaian perumuman (generalisasi) untuk   

keperluan  peramalan, penjelasan, dan  pemahaman tentang suatu kejadian ataupun gejala, 

tanpa menghiraukan konteksnya.   

 Dengan asumsi yang berbeda, maka penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif 

berbeda pula dalam sifat-sifatnya. Sembilan sifat khusus yang membuat penelitian kualitatif 

berbeda secara  diametral dengan penelitian kuantitatif ialah (Taylor dan Bogdan, 1984; 

Patton, 1990; Denzin dan Lincoln, 1994;  Lincoln dan Guba, 1985; Guba dan Lincoln, 1994): 

 Pertama, penelitian kualitatif bersifat induktif.  Dalam penelitian kualitatif data yang 

bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang 

bersifat lebih umum.  Sebaliknya penelitian kuantitatif bersifat deduktif.  Hipotesis yang 

bersifat khusus diturunkan dari teori yang bersifat umum dan data terutama digunakan untuk 

menguji hipotesis tersebut. 

 Kedua, penelitian kualitatif bersifat naturalistik.  Peneliti kualitatif tidak 

memanipulasi “ajang” (setting) penelitian.  Ia justeru berupaya memahami peristiwa atau 

gejala yang terjadi secara alami dalam konteksnya yang juga alami.  Karena itu interaksi 

peneliti dengan masyarakat subyek penelitian harus bersifat alami, guna menghindari 
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perubahan menyolok pada masyarakat akibat kehadiran peneliti.  Sebaliknya penelitian 

kuantitatif bersifat manipulatif. Peneliti kuantitatif  berupaya mengontrol kondisi ajang 

penelitian dengan cara mengatur, mengubah atau membatasi pengaruh faktor eksternal, dan 

membatasi jumlah variabel (variabel) yang diukur dalam ajang tersebut. 

 Ketiga, penelitian kualitatif bersifat subyektif.  Peneliti kualitatif, melalui proses 

empati dan keterlibatan, menjalin interaksi dua-arah dengan subyek penelitian. Melalui 

hubungan interaktif itu peneliti  mencoba memahami subyek subyek penelitian dari sisi 

pandang subyek penelitian sendiri, atau sebagaimana subyek subyek penelitian itu  

memahami dirinya sendiri.  Sebaliknya penelitian kuantitatif diklaim bersifat obyektif.  

Masyarakat atau manusia subyek penelitian dianggap sebagai realitas obyektif yang dapat 

diukur. 

 Keempat, penelitian kualitatif bersifat holistik.  Dalam penelitian kualitatif realitas 

sosial dan manusia dilihat secara menyeluruh pada segala aspeknya dalam konteks 

kesejarahan. Dengan demikian ia bersifat kontekstual dan historis. Sedangkan  penelitian 

kuantitatif bersifat reduktif. Ia menyederhanakan realitas menjadi seperangkat variabel atau 

sebuah model statistika, sehingga menjadi ahistoris dan tidak kontekstual. 

 Kelima, penelitian kualitatif bersifat humanistik.  Dalam penelitian kualitatif manusia 

dipahami secara utuh sebagaimana adanya.  Peneliti mengenal orang per orang secara 

personal dan mengalami pengalaman mereka dalam perjuangan hidup sehari-hari.  Sebaliknya 

penelitian kuantitatif bersifat mekanistik.  Manusia dipahami secara reduktif dalam wujud 

angka-angka, rumus-rumus,  atau model-model terukur sehingga kehilangan sisi 

manusiawinya. 

 Keenam, penelitian kualitatif menegakkan prinsip kesetaraan. Untuk mengungkapkan 

kebenaran, maka peneliti kualitatif harus menangkap pandangan subyektif subyek penelitian. 

Untuk itu peneliti harus mampu menghargai subyek penelitian, ragam pandangan subyek 

penelitian, dan ragam aspek penelitian. Dalam kaitan ini penelitian  kualitatif mengakui 

kesetaraan antara peneliti dan  subyek penelitian, antara ragam  pandangan para subyek 

penelitian, dan antara  ragam aspek kajian.  Sebaliknya, penelitian kuantitatif bersifat 

diskriminatif, yaitu  hanya menghargai informasi atau aspek  yang paling relevan dengan 

kepentingan pembuktian  hipotesis. Peneliti kuantitatif memposisikan diri sebagai subyek 

yang memonopoli kebenaran ilmiah, sementara subyek penelitian diposisikan di bawahnya 

sebagai obyek semata. 

 Ketujuh, penelitian kualitatif bersifat aposteriori.  Peneliti melihat setiap hal 

“sebagaimana keadaan aslinya”.  Segala keyakinan, pandangan, dan predisposisi peneliti 
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dikesampingkan dulu.  Sebaliknya penelitian kuantitatif bersifat apriori.  Dugaan atau 

kesimpulan awal tentang realitas sosial terlebih dahulu dikemukakan dalam bentuk hipotesis 

uji. 

 Kedelapan, penelitian kualitatif bersifat fleksibel.  Metode penelitian kualitatif bersifat 

fleksibel dalam arti terbuka untuk perubahan selama proses penelitian.  Karena itu peneliti 

harus menjadi perajin kreatif untuk menemukan metodologinya sendiri.  Dalam hal ini 

memang ada pedoman yang perlu diikuti, tetapi bukan aturan baku.  Sebaliknya metode 

penelitian kuantitatif bersifat tuntas dan baku, tanpa peluang melakukan perubahan dalam  

proses penelitian di lapangan. 

 Kesembilan, penelitian kualitatif menegakkan prinsip validitas.  Penelitian kualitatif 

menekankan validitas (kesahihan)  atau kesesuaian data dengan apa yang dikatakan dan 

diperbuat orang dalam kenyataan.  Karena itu, peneliti kualitatif harus hidup akrab dengan 

dunia empiris. Melalui pengamatan di lapangan peneliti memperoleh pengetahuan tentang 

kehidupan sosial langsung dari tangan pertama.  Sementara itu penelitian kuantitatif lebih 

menekankan reliabilitas (kehandalan) dan replikabilitas.  Hasil penelitian kuantitatif harus 

dapat diuji secara empiris dan jika penelitian  serupa dilakukan pada tempat dan waktu yang 

berbeda maka kesimpulannya harus sama.  

 Sebagai pendekatan induktif maka orientasi utama penelitian kualitatif adalah 

mengembangkan teori berdasar data, dengan cara mengembangkan pemahaman (verstehen) 

atas realitas yang kompleks. Sementara  orientasi utama penelitian kuantitatif adalah menguji 

teori terdahulu, dengan cara menunjukkan hubungan antar sejumlah variabel.  

Teori berdasar data yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif dapat berupa baik teori 

substantif maupun teori formal. Perbedaan kedua jenis teori tersebut terletak pada aras 

abstraksinya. Teori substantif bersifat spesifik, dibangun untuk menerangkan suatu kasus 

peristiwa ataupun gejala sosial secara khusus. Sementara teori formal lebih abstrak, dibangun 

untuk membantu menerangkan peristiwa atau gejala sosial secara lebih umum. Pada 

prinsipnya teori substantif merupakan  penghubung strategis untuk merumuskan teori formal 

yang berdasar-data. 

Pada dasarnya  terdapat dua  kemungkinan tujuan pengembangan teori dalam 

penelitian kualitatif. Kemungkinan pertama adalah untuk mengetahui “apa/bagaimana 

peristiwa atau gejala sosial  yang sedang terjadi” (eksploratif) dan, kedua,  untuk 

menerangkan  “mengapa  sesuatu peristiwa atau gejala sosial  terjadi” (deskriptif). Jenis data 

yang paling memadai untuk menjawab tujuan penelitian seperti itu sudah pasti adalah data 

kualitatif.  Dengan “data kualitatif” dimaksudkan di sini adalah “data deskriptif berupa kata-
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kata lisan atau tulisan dari manusia atau tentang perilaku manusia yang dapat diamati” (Taylor 

dan Bogdan, 1984). 

 

Proposal Penelitian Kualitatif 

Konsisten dengan kekhasan sifat-sifatnya maka proposal penelitian kualitatif  juga 

memiliki kekhasan berikut (Lincoln dan Guba, 1985; Patton, 1990). Lihat Tabel 2: 

Tabel 2.  Ciri Proposal Penelitian  Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif 
Aspek Penelitian Kualitatif Penelitian Kuantitatif 

Orientasi  Retrospektif: menemukan wujudnya  di 
lapangan  

Proyektif: dipastikan sebelum ke lapangan 

Format  Luwes: boleh berubah di lapangan, tidak rinci, 
langkah-langkahnya tidak baku 

Baku: tidak boleh berubah, rinci, langkah-
langkahnya baku 

Hipotesis Boleh ada hipotesis pengarah; tidak ada 
hipotesis-uji  

Harus ada hipotesis-uji 

Sampel  Purposif:  jumlah kecil, menyumbang 
pemahaman atas ma-salah penelitian 

Acak: jumlah besar, mewakili populasi 

Instrumen 
utama  

Peneliti  sendiri Kuesioner  

 

Pertama, berkenaan dengan aspek orientasi, proposal penelitian kualitatif bersifat 

retrospektif.  Ia terbuka terhadap perubahan, sesuai tuntutan perkembangan arah penelitian di 

lapangan.  Wujudnya secara pasti baru diketahui setelah proses penelitian berlangsung.  

Sebaliknya proposal penelitian kuantitatif bersifat proyektif.  Wujudnya sudah dipastikan 

sebelum berangkat ke lapangan dan tidak boleh diubah lagi. 

Kedua, proposal penelitian kualitatif bersifat luwes.  Sesuai dengan sifat 

retrospektifnya,  proposal penelitian kualitatif disusun secara luwes, tidak rinci dan tidak 

pasti.  Sebaliknya, sesuai sifat proyektifnya, proposal penelitian kuantitatif disusun secara 

baku, rinci, dan pasti. 

Ketiga, proposal penelitian kualitatif adalah rancangan tanpa hipotesis-uji.  

Keluwesan proposal penelitian kualitatif  tercermin terutama dari ketiadaan hipotesis-uji, atau 

hipotesis statistik, seperti pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif  bermaksud 

mendalami suatu peristiwa atau gejala sosial secara holistik.  Karena itu variabel yang disoroti 

dalam penelitian tidak terbatas jumlahnya. Konsekuensinya,  mustahil merumuskan hipotesis-

uji sebagai pendugaan hasil penelitian.  Paling jauh,  yang bisa dilakukan adalah merumuskan 

“hipotesis pengarah” (guiding hypotheses), sebagai pedoman dalam kerja pengumpulan data 

dan pedoman untuk berteori berdasar data itu.  Implikasinya, hasil penelitian kualitatif 

menjadi bersifat terbuka, dalam arti baru diketahui di akhir penelitian (aposteriori).  Ini 

kebalikan dari hasil penelitian kuantitatif yang bersifat tertutup,  sudah diduga sebelumnya 
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melalui hipotesis-uji (apriori).  Hal ini dimungkinkan karena  variabel yang disorot dalam 

penelitian kuantitatif terbatas  atau dibatasi  jumlahnya secara ketat. 

Keempat, penelitian kualitatif mempersyaratkan pemilihan “sample” secara purposif 

(purposeful sampling).  Tujuan pokok penelitian kualitatif adalah menggambarkan kenyataan 

sebagaimana adanya, memperoleh pemahaman tentang makna kenyataan itu, dan 

mengembangkan suatu penjelasan teoritis tentangnya.  Karena itu dalam pemilihan “sample”, 

peneliti tidak mengutamakan patokan keterwakilan populasi, melainkan kedalaman dan 

kelengkapan pemahaman atas masalah penelitian.  Sebagai implikasinya “sampel”  harus 

dipilih secara bersengaja dan lazimnya dalam jumlah kecil.  Seseorang dipilih sebagai 

“sampel” hanya jika ia memberikan sumbangan pemahaman atas aspek masalah yang sedang 

diteliti.  Ini kebalikan dari penelitian kuantitatif.  Jenis penelitian ini bertujuan menunjukkan 

hubungan antara variabel-variabel untuk keperluan verifikasi suatu generalisasi atau teori 

yang berdaya ramal.  Karena itu sampel penelitian kuantitatif  harus mewakili populasi.  Hal 

ini diupayakan dengan memilih sampel dalam jumlah besar secara acak (random probability 

sampling). 

Kelima, penelitian kualitatif menempatkan subyek peneliti sebagai instrumen.  

Sesuai prinsip pengutamaan validitas, atau tepatnya kredibilitas data, instrumen utama dalam 

penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Dengan demikian mutu hasil suatu penelitian 

kualitatif sangat ditentukan oleh mutu penelitinya. Semakin tinggi kualifikasi peneliti, 

semakin tinggi pula kualitas hasil penelitiannya.  Hal serupa tidak berlaku pada penelitian 

kuantitatif.  Sesuai prinsip pengutamaan reliabilitas -- dan tentu saja juga replikabilitas --  

instrumen utama penelitian kualitatif adalah kuesioer yang berfungsi sebagai alat ukur baku. 

Kuesioner adalah bagian tak terpisahkan pada proposal penelitian kuantitatif.  Sementara itu 

proposal penelitian kualitatif paling jauh hanya memuat pedoman wawancara.  Pedoman 

tersebut luwes sifatnya,  hanya berisikan topik-topik wawancara yang bisa saja berubah sesuai 

tuntutan keadaan di lapang.  

Penyusunan proposal penelitian kualitatif bukanlah proses “sekali jadi” seperti  pada 

kerja penelitian kuantitatif.  Orientasi  “retrospektif” dan format “luwes” pada proposal 

penelitian kualitatif itu jelas mengisyaratkan bahwa proses penyusunannya akan memakan 

waktu panjang, yaitu sepanjang proses pelaksanaan penelitian itu sendiri.    Untuk 

menyederhanakan, proses penyusunan rancangan tersebut pada garis-besarnya berjalan 

mengikuti tiga tahapan utama penelitian kualitatif (Lincoln dan Guba, 1985), yaitu tahap-

tahap orientasi, eksplorasi, dan konfirmasi (member check).   
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Pada tahap orientasi peneliti mencari dan menentukan tujuan dan pertanyaan-

pertanyaan penelitiannya.  Untuk keperluan tersebut, pada kesempatan pertama,  peneliti 

lazimnya melakukan kajian kepustakaan atau literatur terkait topik penelitian, baik berupa 

buku-buku teks teori maupun laporan-laporan penelitian yang telah diterbitkan dan yang 

belum diterbitkan.   

Melengkapi  kajian literatur, pada tahap ini  peneliti juga melakukan kegiatan 

penjajagan di lapangan.   Dengan mengintegrasikan hasil penjajagan dengan hasil kajian 

literatur, peneliti dimungkinkan  merumuskan tujuan dan pertanyaan-pertanyaan penelitian 

yang lebih sesuai dengan realitas sosial  di lapangan.  Namun rumusan-rumusan tersebut 

lazimnya masih longgar, sehingga tetap masih terbuka untuk perubahan.   

Berikutnya adalah tahap eksplorasi atau kerja  penelitian lapangan itu sendiri 

(eksplorasi dalam arti menyelidiki, bukan menjajagi).  Pada tahap ini peneliti telah melakukan 

pengumpulan data lapangan secara bertujuan, sesuai dengan tujuan dan pertanyaan-

pertanyaan penelitiannya.  Hasil analisis peneliti atas data tersebut  kemudian menjadi  acuan 

baginya untuk lebih mempertegas tujuan, mempertajam pertanyaan-pertanyaan, membatasi 

cakupan data, dan menetapkan pilihan metode pengumpulan dan analisis data dalam  

penelitiannya.   Dengan cara demikian, peneliti akan mendapatkan kepastian bahwa kegiatan 

penelitiannya berjalan di atas rel yang benar, tidak tersesat ataupun melebar tanpa tujuan yang 

jelas. 

Terakhir adalah tahap konfirmasi atau pemeriksaan kembali dan pemastian 

kesesuaian  data.  Pada tahap ini peneliti  mencari kepastian kesesuaian  data berikut 

interpretasi peneliti atas data itu di satu pihak dengan  pengalaman dan penafsiran subyek 

penelitian di lain pihak.  Peneliti melakukan pemastian dengan cara mendiskusikan secara 

terbuka laporan sementara hasil penelitiannya dengan subyek penelitian.  Respon subyek 

penelitian dalam diskusi itu, mungkin berupa koreksi, penolakan, persetujuan, dan 

penambahan informasi, menjadi  acuan bagi peneliti  untuk menyempurnakan proposal 

penelitiannya, khususnya bagian metode pengumpulan dan analisis data.    

Ketiga tahapan tersebut di atas dalam prakteknya tidak harus berurutan secara linier. 

Peneliti  dapat saja bolak-balik  dari satu ke lain tahapan mengikuti suatu pola triangular.  

Tahap konfirmasi  dapat saja membawa peneliti kembali ke tahap eksplorasi atau bahkan 

orientasi, misalnya karena ditemukan masalah ketidak-akuratan atau indikasi ketidak-jujuran 

pada data. 

Pada titik ini, dapat dikatakan proses penyusunan proposal penelitian kualitatif 

berlangsung sepanjang proses penelitian itu sendiri.  Ketika seorang peneliti kualitatif   masuk 
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ke lapangan, ke tengah-tengah masyarakat, ia sebenarnya membawa suatu proposal penelitian 

yang “belum selesai”.  Proses penelitian lapangan  kemudian sekaligus berfungsi sebagai  

proses “penyelesaian” rancangan tersebut.  Konsekuensinya, “bentuk akhir” rancangan baru 

akan diketahui  secara pasti di akhir proses penelitian. Itulah sebabnya  dalam proses 

penulisan laporan hasil penelitian kualitatif, bab metodologi lazimnya ditulis paling akhir. 

Walaupun  proposal penelitian kualitatif bersifat retrospektif dan luwes, tidak berarti 

ia ingkar terhadap  logika ilmiah.  Suatu proposal penelitian kualitatif, sekalipun masih 

bersifat tentatif, tetap harus mengandung sejumlah unsur pokok yang berkaitan satu sama lain 

secara logis.  Keterkaitan logis antara unsur-unsur tersebut, sejak dari awal sampai akhir, 

secara keseluruhan membentuk suatu format rancangan yang mencerminkan alur berfikir  

sistematis.  

Tidak ada suatu format baku untuk proposal penelitian kualitatif.  Setiap peneliti dapat 

mengembangkan format sendiri.   Proposal penelitian kualitatif lazimnya mengandung dua 

bagian utama yaitu “Pendahuluan” dan “Metodologi” (Creswell, 1994).    

Pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian naskah rancangan yang memberi informasi 

tentang latar belakang  suatu studi.   Kegunaannya untuk menegaskan suatu kerangka kerja 

(framework) bagi penelitian tersebut, sehingga pembaca  mengerti  kaitannya dengan studi-

studi lain”.   Karena itu, bagian pendahuluan harus memenuhi empat aspek berikut: (a) 

membentuk minat pembaca terhadap topik penelitian; (b) merumuskan masalah yang 

mendasari pelaksanaan penelitian; (c) menempatkan penelitian  di dalam konteks literatur 

ilmiah yang lebih luas; dan (d) merangkul golongan sasaran (pembaca) tertentu (Creswell, 

1994). 

Bagian “Pendahuluan” mencakup (Creswell, 1994; Lincoln dan Guba, 1985): 

(1)  Rumusan masalah.  Rumusan masalah penelitian  adalah isu yang terdapat dalam 

literatur, teori, ataupun praktek (dunia empiris) yang  diangkat sebagai  alasan pokok untuk 

melakukan penelitian tersebut.  Masalah penelitian,  teoritis (abstrak) ataupun empiris 

(kongkrit), menunjuk pada tujuan penelitian. Ini adalah unsur paling dasar yang harus 

dirumuskan pertama sekali.  Tujuan penelitian menjadi semacam kiblat bagi peneliti kualitatif 

dalam proses kerja penelitian.   

(2)  Maksud penelitian.  Rumusan maksud (purpose) penelitian merupakan penegasan 

tentang arah penelitian.   Ia membingkai, dalam satu kalimat atau paragraf, esensi suatu 

penelitian.  Dirumuskan dengan kosa kata kualitatif, “maksud penelitian” harus:  (a) 

menampilkan konsep kunci yang hendak dikaji atau dipahami; (b) menegaskan penerapan 
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pendekatan kualitatif  dalam penelitian; (c) menetapkan satuan analisis; dan (d) secara umum 

memberi batasan untuk istilah-istilah yang mungkin asing bagi pembaca.  

(3) Pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pertanyaan, juga tujuan (objectives) dan hipotesis 

penelitian, merupakan pernyataan-ulang secara spesifik  dan klarifikasi  dari rumusan maksud 

penelitian.  Pertanyaan penelitian lazimnya terdiri dari satu atau dua “pertanyaan umum” 

(grand tour question) yang kemudian diikuti dengan sejumlah “pertanyaan spesifik”  (sub-

questions) – sebaiknya tidak lebih dari lima sampai tujuh butir pertanyaan spesifik.   

Pertanyaan umum  mengajukan secara sangat umum hal yang dipertanyakan dalam penelitian.  

Tergantung pada strategi penelitian, substansi pertanyaan dapat mengarah pada upaya 

“menemukan” (penelitian grounded), “menerangkan” atau “memahami” (etnografi), 

“mendalami proses” (studi kasus), ataupun “menguraikan pengalaman” (fenomenologi).  

Sedangkan pertanyaan-pertanyaan spesifik memerinci tujuan penelitian kedalam topik-topik 

khusus yang akan dieksplorasi terutama melalui pengamatan, wawancara,  dan kajian 

dokumen/arsip.  Boleh dikatakan, pertanyaan-pertanyaan spesifik itu merupakan hipotesis-

hipotesis pengarah. 

(4) Batasan.  Peneliti harus memberikan batasan (definisi) atas istilah-istilah yang 

digunakannya, sehingga pembaca dapat memahami konteks penggunaan sesuatu istilah atau 

mungkin maknanya yang bersifat khusus atau terbatas.  Setiap istilah mesti didefinisikan, 

secara abstrak ataupun operasional,  pada kesempatan pertama ia dimunculkan.  Perlu dicatat 

atasan-batasan itu lazimnya masih bersifat tentatif, mengingat dalam penelitian kualitatif 

definisi yang lebih pasti untuk sesuatu istilah atau konsep  baru dapat dirumuskan setelah 

peneliti berkomunikasi dengan subyek penelitian  

(5) Pembatasan dan keterbatasan.  Pembatasan (delimitations) dan keterbatasan 

(limitations) adalah parameter lain dari batas-batas (boundaries) suatu proposal penelitian 

kualitatif, setelah empat parameter yang disebut di atas.   Pembatasan adalah penegasan  

tentang lingkup atau cakupan penelitian, dalam arti “mempersempit”  lingkup tersebut.  

Sedangkan keterbatasan adalah pengakuan tentang  kelemahan  potensil suatu penelitian.  

Dengan mengakui keterbatasan ataupun kelemahan, mutu suatu penelitian tidaklah menjadi 

rendah melainkan sebaliknya menjadi tinggi. 

(6) Signifikansi penelitian. Rumusan signifikansi penelitian mengungkap apa atau 

bagaimana arti penting hasil penelitian bagi para peneliti (apa sumbangan penelitian bagi 

khasanah ilmiah), para praktisi (bagaimana hasil studi akan membantu perbaikan praktek), 

dan para pengambil kebijakan (bagaimana hasil studi akan membantu perbaikan kebijakan). 
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Metodologi.  Setelah bagian “Pendahuluan”, menyusul  bagian “Metodologi”.  Sekalipun 

tidak ada suatu prosedur baku yang  diterima oleh semua peneliti, “Metodologi” dapat berisi 

(Creswell, 1994): 

(1) Asumsi dan alasan untuk rancangan kualitatif.  Pada Bab I  telah dikemukakan 

asumsi-asumsi dasar dan alasan-alasan untuk melakukan penelitian kualitatif.  Dalam 

proposal penelitian kualitatif, peneliti perlu mengemukakan asumsi-asumsi dan alasan-alasan 

tersebut sebagai argumen untuk menguatkan bahwa penelitiannya memang harus menerapkan 

pendekatan kualitatif.  Secara khusus harus dijelaskan mengapa penelitian kualitatif 

merupakan pilihan yang paling tepat sebagai pendekatan untuk  menjawab masalah atau 

maksud penelitian. 

(2) Tipe rancangan yang digunakan.  Setiap disiplin ilmu sosial memiliki tipe proposal 

penelitian tertentu, sehingga tipe proposal penelitian kualitatif sangatlah beragam. Karena itu, 

seorang peneliti kualiatif perlu menegaskan tipe rancangan mana atau macam apa yang akan 

digunakannya. Apakah, misalnya, studi kasus, etnografi, penelitian grounded, atau 

fenomenologi? Sekali suatu tipe rancangan telah dipilih,  maka peneliti harus memaparkan 

ragam segi karakteristiknya, yaitu: (a) bidang disiplin yang menjadi muasal rancangan 

tersebut, (b) definisi rancangan, (c) unit analisis tipikal rancangan tersebut, (d) tipe-tipe 

masalah yang sering dikaji dengan menggunakan rancangan tersebut, (e) ragam proses 

pengumpulan data, (f)  proses analisis data, dan (g) format pelaporan. 

(3) Peran peneliti.  Penelitian kualitatif adalah penelitian interpretatif yang menempatkan 

peneliti sebagai instrumen utamanya. Dengan demikian, bias-bias, nilai-nilai, dan 

pertimbangan peneliti kualitatif lazimnya terungkap secara eksplisit dalam laporan penelitian.   

Dalam kaitan  itu, peneliti kualitatif  harus mengungkapkan, pertama, pengalaman terdahulu 

yang memungkinkan peneliti menjadi akrab dengan topik, ajang, dan subyek penelitian. 

Pengalaman tersebut akan mempengaruhi interpretasi peneliti terhadap data. Kedua,  juga 

perlu diungkapkan langkah-langkah yang ditempuh peneliti sehingga dapat masuk dan 

diterima oleh komunitas atau subyek penelitian. 

(4)  Prosedur pengumpulan data.  Pengumpulan data kualitatif terdiri dari tiga langkah 

utama.  Pertama, penetapan batas-batas studi, meliputi: (a) ajang atau latar (di mana 

penelitian akan dilakukan), (b) pelaku atau subyek (siapa subyek penelitian yang hendak 

diamati atau diwawancarai), (c) peristiwa (perihal apa pada pelaku/subyek yang hendak 

diamati atau diwawancarai), dan (c) proses (bagaimana suatu peristiwa dialami oleh pelaku 

dalam ajang sebenarnya). Kedua, penetapan tipe-tipe data yang akan dikumpulkan berikut 

metode-metode pengumpulannya.  Tipe data tertentu  hanya tepat bila dikumpulkan dengan 
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menerapkan metode yang tertentu pula.  Seperti telah di singgung di muka,  terdapat tiga 

metode utama dalam pengumpulan data yaitu  pengamatan berperanserta, wawancara 

mendalam, dan telaah dokumen (termasuk bahan-bahan visual).  Ketiga, penetapan “lembar”  

perekaman informasi yang dihasilkan melalui pengamatan, wawancara, dan telaah dokumen.  

“Lembar” ini dikenal juga sebagai “catatan harian” atau “catatan lapangan”.  

(5) Prosedur analisis data.   Dalam proposal penelitian perlu ditegaskan bahwa  kegiatan 

analisis data akan dilakukan secara terbuka (open-ended) sejak awal sampai akhir proses 

penelitian,  simultan dengan kegiatan pengumpulan data, penafsiran data,  dan penulisan 

laporan.  Dalam kaitan itu, harus ditunjukkan bagaimana proses analisis data kualitatif 

tersebut akan didasarkan pada perduksian dan penafsiran data yang telah terkumpul. Juga 

harus dikemukakan secara spesifik prosedur pengolahan data yang  akan ditempuh, misalnya 

penelitian grounded, studi kasus, atau kajian etnografis.  

 (6) Prosedur verifikasi. Di dalam rancangan harus dirumuskan prosedur yang akan 

ditempuh untuk menjamin nilai “keterpercayaan” (trustworthiness) hasil penelitian.   Untuk 

penelitian kualitatif, hal itu berarti harus mendiskusikan prosedur verifikasi yang meliputi 

pemenuhan tiga aspek berikut: (a) kredibilitas (validitas internal) yaitu perihal ketepatan 

informasi dalam arti kesesuaiannya dengan kenyataan empiris, (b)  transferabilitas (validitas 

eksternal) yaitu perihal keterbatasan penelitian dalam generalisasi,   dan (c) dependabilitas 

(reliabilitas) yaitu perihal keterbatasan kemungkinan mereplikasi penelitian di ruang dan 

waktu yang lain. 

(7) Pelaporan  hasil.  Suatu proposal penelitian kualitatif  seyogyanya diakhiri dengan 

rencana pelaporan hasil analisis data.  Rencana pelaporan tersebut lazimnya mencakup segi-

segi pilihan tipe penceritaan atau narasi (types of narrative),  bagaimana hasil narasi tersebut 

akan dikaitkan dengan tipe proposal penelitian, dan bagaimana hasil narasi itu akan 

dibandingkan dengan teori dan literatur umum perihal topik studi. 

 

Strategi Penelitian Kualitatif 

Strategi penelitian mencakup keseluruhan keahlian, asumsi, dan praktek yang 

digunakan peneliti kualitatif, ketika beralih dari tahapan paradigma dan disain penelitian ke 

tahapan pengumpulan data empiris Denzin dan Lincoln (2000). Strategi penelitian 

menghubungkan peneliti pada pada pendekatan dan metode pengumpulan dan analisis data 

empiris yang bersifat spesifik.  

Pada prinsipnya, strategi penelitian mencerminkan serangkaian keputusan pokok yang 

diambil oleh peneliti dalam rangka menentukan pendekatan  yang terbaik untuk menjawab 
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pertanyaan penelitian.  Strategi mana yang akan ditempuh peneliti, sangat tergantung pada 

tujuan atau tujuan dan rentang waktu yang hendak  dicakup oleh penelitian tersebut (Marshall 

dan Rossman, 1989). Lihat Lampiran 1.  

Dari berbagai strategi yang ada, beberapa yang paling menonjol  adalah studi kasus, 

etnografi, penelitian grounded, studi historis,  dan studi riwayat hidup (Denzin dan Lincoln, 

2000):   

Studi kasus. Studi kasus berarti memilih suatu kejadian atau gejala untuk diteliti 

dengan menerapkan berbagai metode (Stake, 1994).  Studi kasus adalah suatu strategi 

penelitian multi-metode, lazimnya memadukan teknik pengamatan, wawancara, dan analisis 

dokumen. Uraian lebih rinci tentang studi kasus akan diberikan tersendiri. 

Etnografi. Etnografi secara sempit diartikan  sebagai penggambaran tentang suatu 

etnis tertentu di ruang dan masa tertentu, namun dalam pengertian yang lebih luas ia adalah 

studi tentang suatu kebudayaan atau komunitas sosial. Lazimnya studi etnografis dilakukan 

dengan cara pengamatan berpartisipasi, dan karena itu umumnya juga memakan waktu lama.  

Ciri pokok etnografi adalah penekanan terhadap eksplorasi gejala sosial tertentu, 

pengumpulan data empiris tak-terstruktur, pilihan atas sejumlah kecil kasus (mungkin hanya 

satu kasus), dan pendekatan interpretatif dalam analisis data.      

Penelitian grounded (Grounded research).   Pada intinya penelitian grounded adalah 

jenis studi yang bermaksud “membangun teori berdasar data” .  Prinsip studi ini adalah: 

pergilah ke tengah masyarakat, kumpulkan data empiris sebanyak mungkin, dan kemudian 

manfaatkanlah data itu untuk membangun suatu teori sosial.  Teori yang dihasilkan dengan 

cara seperti itu dikatakan “teori grounded”, dalam arti didasarkan pada realitas empiris 

kehidupan sosial, bukan hasil deduksi atau spekulasi logis (Glaser dan Strauss, 1985). 

Studi historis.   Studi historis pada prinsipnya adalah penafsiran atas dokumen 

sejarah dan catatan-catatan tertulis dari dan tentang masa lampau, meliputi buku-harian, surat-

surat, koran, data sensus, novel dan literatur populer lainnya, dan dokumen kebudayaan.  

Tetapi, selain mencakup  bahan-bahan tertulis atau tercetak, studi historis juga mencakup 

bahan-bahan sejarah lisan (oral history).   

Studi  riwayat hidup.  Studi riwayat hidup adalah pengumpulan dan pemanfaatan 

dokumen, kisah, laporan/catatan, dan cerita kehidupan personal yang menjelaskan momen-

momen “titik-balik” dalam kehidupan individual (Denzin, 1989).   Pada prinsipnya studi 

riwayat hidup adalah penggunaan pengalaman suyektif individu sebagai jalan masuk pada 

pemahaman mengenai peristiwa ataupun gejala sosial.   
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Dalam suatu kerja penelitian, tujuan tertentu harus dicapai dengan strategi tertentu 

pula.  Jenis data tertentu itu hanya dapat dikumpulkan secara memadai melalui strategi 

penelitian tertentu pula.  Setiap strategi penelitian selalu bersandar pada metode pengumpulan 

data empiris tertentu. Untuk ini Yin (1996) misalnya telah memberikan rambu-rambu yang 

dapat diikuti (pola pemilihan strategi lain menurut subyek kajian disajikan pada Lampiran 

1): 

1. Berkenaan dengan tipe pertanyaan penelitian: Bagaimana bentuk (format) pertanyaan 

penelitian, apakah pertanyaan eksploratoris, apakah mencari kejelasan tentang 

insidensi atau distribusi dari sejumlah gejala, atau apakah berupaya menerangkan 

beberapa gejala sosial? 

2. Berkenaan dengan kontrol atas peristiwa/gejala yang diteliti :  Apakah peneliti 

memerlukan kontrol atas peristiwa/gejala perilaku, atau apakah peneliti hendak 

menjelaskan suatu peristiwa/gejala sosial secara alami sebagaimana adanya? 

3. Berkenaan dengan masa keberlangsungan peristiwa/gejala yan diteliti:  Apakah 

penelitian dipumpunkan pada peristiwa/gejala sosial kontemporer, ataukah 

peristiwa/gejala sosial klasik atau kuno? 

Tabel 3 menyajikan kemungkinan-kemungkinan jawaban atas ketiga pertanyaanan itu 

dan implikasinya terhadap pilihan strategi penelitian.  Pada  tabel itu  tampak bahwa strategi 

penelitian kualitatif, dalam hal ini studi historis dan studi kasus, merupakan pilihan yang tepat 

jika pertanyaan penelitian adalah “mengapa dan bagaimana” dan  “tidak ada kontrol atau 

perlakuan tertentu atas subyek ataupun peristiwa/gejala yang diteliti”. 

Tabel  3.  Pilihan Strategi Penelitian 

Tipe pertanyaan 
penelitian 

Kontrol atas 
peristiwa/gejala yang

diteliti 

Masa berlangsungnya 
peristiwa/gejala yang 

diteliti 
Pilihan strategi 

Bagaimana, 
mengapa 

Ada Kontemporer Eksperimen 
Tidak Kontemporer Studi kasus 
Tidak Klasik Studi historis 

Siapa, apakah,  
dimana, berapa 

Tidak Kontemporer Survei 
Tidak Klasik Analisis arsip 

Sumber:  Robert K. Yin (1996) 
 

Studi Kasus 

 Studi kasus menunjuk pada pengertian memilih suatu (atau mungkin juga lebih dari 

satu) kejadian atau gejala sosial untuk diteliti dengan menerapkan serangkaian metode 

penelitian.   Pengertian ini sekaligus menjelaskan bahwa: (a)  studi kasus adalah studi aras 

mikro (menyorot satu atau beberapa kasus), dan (c) studi kasus adalah strategi penelitian yang 
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bersifat multi-metode.  Mengenai hal terakhir ini, lazimnya peneliti kasus akan memadukan 

metode pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. (Stake, 1994; Nisbet dan Watt, 1994; 

Yin, 1996). 

 Tiga tipe studi kasus yaitu (Stake, 1994): 

1. Studi kasus intrinsik, yaitu studi yang dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan 

pemahaman yang lebih baik tentang suatu kasus khusus.  Jadi, alasan pilihan atas 

kasus itu bukan karena ia mewakili kasus-kasus lainnya, atau  karena ia 

menggambarkan suatu sifat atau masalah khusus, melainkan karena dengan segala 

kekhususan dan kebersahajaannya kasus itu dalam dirinya memang menarik.  

2. Studi kasus instrumental, yaitu kajian atas suatu kasus khusus untuk memperoleh 

wawasan atas suatu isu atau wawasan untuk penyempurnaan teori. Dalam hal ini 

fungsi kasus itu adalah sebagai pendukung atau instrumen untuk  membantu peneliti 

dalam memahami suatu  permasalahan tertentu. 

3. Studi kasus kolektif, yaitu kajian atas sejumlah kasus yang serupa atau saling 

berbeda secara bersama-sama  untuk mempelajari sesuatu gejala, populasi, atau 

kondisi umum. Perlu diingat, ini bukan suatu studi kolektivitas, melainkan studi kasus 

instrumental yang diperluas sehingga mencakup sejumlah kasus.  Sejumlah kasus itu 

dipilih atas dasar keyakinan bahwa pemahaman atas mereka akan membawa peneliti 

kepada suatu pemahaman yang lebih baik, mungkin penteorian yang lebih baik, 

tentang sejumlah besar kasus lainnya.  

 Studi kasus memadai sebagai pilihan strategi penelitian jika: (a) pertanyaan penelitian 

berkenaan dengan “bagaimana” atau “mengapa”, (b) peluang peneliti sangat kecil untuk 

mengontrol peristiwa/gejala sosial yang hendak diteliti, dan (c) pumpunan penelitian adalah 

peristiwa/gejala sosial kontemporer (masa kini) dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 1996). 

Strategi studi kasus dapat ditempuh  baik untuk tujuan eksploratif maupun untuk tujuan-

tujuan eksplanatif dan dekriptif.  

 Di muka dikatakan studi kasus adalah studi mikro.  Ini tentu menimbulkan pertanyaan: 

dapatkah seorang peneliti menerapkan strategi studi kasus bila ia juga berkepentingan untuk 

menarik suatu perumuman (generalisation)?  Jawabannya “dapat”, jika yang dimaksud adalah 

perumuman ke proposisi teoritis.  Tetapi jika yang dimaksud adalah perumuman terhadap 

suatu populasi, maka jawabannya “tidak dapat” karena hal itu adalah porsi survei.  Seperti 

ditegaskan Yin (1996), studi kasus bermanfaat untuk kepentingan pengembangan teori 

(perumuman analitis), bukan untuk menghitung frekuensi (perumuman statistik).  
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 Bagi seorang peneliti kualitatif, sesungguhnya tidak ada prosedur baku untuk studi 

kasus.  Namun demikian ada pedoman  yang dapat diacu para peneliti studi kasus sebagai 

tuntunan umum dalam melaksanakan studinya.  Pedoman yang dimaksud adalah sebagai 

berikut (Nisbet dan Watt, 1994), sedangkan daftar cek untuk menyiapkan studi kasus yang 

bermutu tersaji pada Lampiran 2. 

(1)  Penetapan  kasus 

 Ini adalah tahap pertama dalam studi kasus.  Dengan asumsi bahwa peneliti sudah 

terlebih dahulu menetapkan tema atau topik studinya, maka pada tahap ini peneliti pertama 

sekali harus merumuskan alasan dan tujuannya melakukan  studi kasus.  Setelah itu barulah ia  

menentukan  tipe studi kasus sekaligus unit kasus yang akan dikajinya.   Apakah ia akan 

melakukan studi kasus tipe intrinsik, instrumental, atau kolektif?  Kasus-kasus apa yang 

dipilihnya untuk dikaji?  

(2)  Penentuan pumpunan studi kasus 

 Setelah menetapkan unit-unit kasus yang hendak diteliti, tugas peneliti selanjutnya 

adalah menentukan pumpunan kajiannya, lazimnya berupa pertanyaan-pertanyaan spesifik 

penelitian.  Jelasnya, pada tahap ini peneliti menetapkan aspek-aspek  apa saja yang hendak  

disorotinya dalam studi kasus tersebut; informasi apa saja yang diperlukannya untuk 

keperluan  pemahaman atas ragam aspek itu; cara (metode) apa yang akan ditempuhnya untuk 

mengumpulkan informasi tadi; dan siapa atau lembaga mana  saja yang terutama harus 

dihubungi untuk mendapatkan informasi tersebut. 

(3)  Konseptualisasi 

 Dalam penelitian kualitatif, kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran 

(analisa) data dilakukan secara simultan dan siklikal.  Dengan  “siklikal” dimaksudkan adalah 

bahwa penafsiran atas data dapat mengarahkan  peneliti  untuk mengumpulkan data 

tambahan, mengolahnya lagi, dan kemudian menafsirkannya lagi.  Keseluruhan proses ini 

dapat disebut sebagai proses konseptualisasi, yaitu mengembangkan bingkai konseptual atau 

bingkai teoritis berdasar tafsiran atas data empiris.  Istilah  populer  untuk proses ini adalah 

“membunyikan data”.  

(4)  Perumuman 

 Suatu studi kasus pada akhirnya harus sedapat mungkin tiba pada suatu perumuman 

analitis (analitical  generalisation) dalam wujud “penteorian” (theorizing) atas kasus 

peristiwa/gejala sosial yang  menjadi obyek kajian.   Dengan “penteorian” dimaksudkan di 

sini adalah abstraksi atas fakta empiris. 
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Kekuatan studi kasus ialah, hasil lebih mudah dipahami, mendalam-menyeluruh-rinci 

(trimatra), dapat mengungkap pola hubungan/pengaruh (yang tidak terlihat lewat analisis 

statistik), dapat mengungkap pola-pola yang amung (khas). Akan tetapi kelemahannya ialah, 

hasilnya tidak mudah dirampatkan (digeneralisasikan) dan cenderung bersifat pribadi. 

Prosedur Pengumpulan Data Kualitatif 

 Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah 

laku manusia yang dapat diamati (Taylor dan Bogdan, 1984). Data kualitatif dapat dipilah 

menjadi tiga jenis (Patton, 1990): 

1. Hasil pengamatan: uraian rinci tentang situasi, kejadian, interaksi, dan tingkah laku yang 

diamati di lapangan. 

2. Hasil pembicaraan: kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, 

sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara mendalam 

3. Bahan tertulis: petikan atau keseluruhan dokumen, surat-menyurat, rekaman, dan kasus 

sejarah. 

Terdapat perbedaan-perbedaan antara data kualitatif dan data kuantitatif (Sitorus, 

1998): 

1. Data kualitatif adalah data mentah dari dunia empiris. Data kualitatif itu berujud uraian 

terinci, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai suatu 

cerita terbuka (open-ended narrative) , tanpa mencoba mencocokkan suatu gejala dengan 

kategori baku yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana jawaban pertanyaan dalam 

kuesioner. 

2. Data kualitatif adalah tangkapan atas perkataan subyek penelitian dalam bahasanya 

sendiri. Pengalaman orang diterangkan secara mendalam, menurut makna kehidupan, 

pengalaman, dan interaksi sosial dari subyek penelitian sendiri. Dengan demikian peneliti 

dapat memahami masyarakat menurut pengertian mereka sendiri. Hal ini berbeda dari 

penelitian kuantitatif, yang membakukanpengalaman responden ke dalam kategori-

kategori baku peneliti sendiri. 

3. Data kualitatif bersifat mendalam dan rinci, sehingga juga bersifat panjang-lebar. 

Akibatnya analisis data kualitatif bersifat spesifik, terutama untuk meringkas data dan 

menyatukannya dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami pihak lain. Sifat data ini 

berbeda dari data kuantitatif yang relatif lebih sistematis, terbakukan, dan mudah disajikan 

dalam format ringkas. 

Teknik pengumpulan data perlu disesuaikan dengan tipe data (Tabel 4. Kelebihan 

beragam teknik pengumpulan data tersaji pada Lampiran 3, sedangkan kelemahannya 
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terdapat pada Lampiran 4). Pilihan teknik tersebut didasari pertimbangan berikut (Zelditch, 

1979): 

1. syarat kecukupan informasi: apakah teknik tersebut memberi peluang peneliti untuk 

memperoleh pengertian yang mendalam dan tepat? 

2. syarat efisiensi: data diperoleh secara mencukupi dengan korbanan sekecil-kecilnya dalam 

hal waktu, akses dan biaya. 

3. syarat pertimbangan etika: tidak mengusik rasa aman atau privasi, tidak mengandung 

bahaya atau resiko, serta tidak menyalahi hak-hak asasi manusia. 

Tabel 4. Tipe dan Teknik Pengumpulan Data 

Tipe Data 
Teknik Pengumpulan Data 

Enumerasi & Sampel Pengamatan 
Berperanserta Wawancara Mendalam 

Distribusi, frekuensi Prototipe dan bentuk 
terbaik 

Umumnya tidak memadai 
dan tidak efisien 

Kadang-kadang tetapi 
tidak selalu memadai; jika 
memadai maka efisien 

Kejadian, sejarah Tidak memadai, tidak 
efisien 

Prototipe dan bentuk 
terbaik 

Memadai dan efisien 
asalkan berhati-hati 

Norma, status Memadai, tetapi tidak 
efisien 

Memadai tetapi tidak 
efisien, kecuali menggali 
norma yang tidak 
terucapkan 

Prototipe dan bentuk 
terbaik 

Sumber: Zelditch (1979) 

 

 Peneliti sendiri perlu mempertimbangkan dirinya (Lofland, dikutip Sitorus, 1998): 

1. peneliti kualitatif cukup dekat dengan orang-orang atau situasi yang diteliti, sehingga 

dimungkinkan pemahaman mendalam dan rinci tentang hal-hal yang sedang berlangsung. 

2. peneliti kualitatif berupaya menangkap hal-hal yang secara aktual terjadi dan yang 

dikatakan subyek penelitian. 

Sumber data primer adalah responden dan informan. Responden berbeda dari 

informan. Responden adalah sumber data tentang keragaman dalam gejala-gejala, berkaitan 

dengan perasaan, kebiasaan, sikap, motif dan persepsi. Sedangkan informan ialah sumber data 

yang berhubungan dengan pihak ketiga, dan data tentang hal-hal yang melembaga atau gejala 

umum.  

Sesuai dengan sifat luwes dalam desain penelitian kualitatif, maka tidak ada rincian 

jumlah dan tipe informan secara pasti. Hanya ada rencana umum mengenai siapa yang akan 

diwawancarai dan bagaimana menemukannya di lapangan. Responden dipilih secara sengaja, 

setelah sebelumnya membuat tipologi (ideal) individu dalam masyarakat. Yang penting di sini 
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bukanlah jumlah responden kasusnya, tetapi potensi tiap responden kasus untuk memberi 

pemahaman teoritis yang lebih baik mengenai aspek yang dipelajari.  

Peneliti dianjurkan mewawancarai orang yang akrab atau mengenal suatu topik atau 

peristiwa. Penting untuk mengubah-ubah tipe orang yang diwawancarai, sampai peneliti dapat 

mengungkapkan keseluruhan pandangan subyek penelitian. Titik ini dianggap tercapai apabila 

tambahan responden atau informan tidak lagi menghasilkan pengetahuan baru (titik jenuh). 

Pilihan informan tergantung kepada jenis informasi yang hendak dikumpulkan, yang 

ditemukan dari teknik bola salju. Dalam teknik ini peneliti harus mengenal beberapa informan 

kunci dan meminta mereka memperkenalkannya kepada informan lain. Informan kunci dapat 

ditemukan melalui cara: 

1. bertanya kepada teman, saudara, dan kontak pribadi. 

2. terlibat bersama masyarakat yang ingin dipelajari 

3. mendekati berbagai organisasi dan badan terkait 

 

Pengamatan Berperanserta 

 Pengamatan berperanserta menunjuk pada proses penelitian yang mempersyaratkan 

interaksi sosial antara peneliti dengan subyek penelitian dalam lingkungan sosial subyek 

penelitian sendiri, guna keperluan  pengumpulan data dengan cara yang sistematis (Taylor dan 

Bogdan, 1984). Pilihan terhadap pengamatan berperanserta dalam pengumpulan data 

kualitatif ialah karena (Moleong, 1989): 

1. Pengamatan memungkinkan peneliti melihat, merasakan, dan memaknai dunia beserta 

ragam peristiwa dan gejala sosial  didalamnya sebagaimana subyek penelitian melihat, 

merasakan dan memaknainya; dan 

2. Pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan secara bersama oleh peneliti 

dan subyek penelitian (intersubyektivitas). 

 Pengamatan dapat dibedakan kedalam sejumlah tipe berikut (Patton, 1990):  

1. Berdasarkan tingkat peranserta peneliti:  peranserta penuh, peranserta terbatas, dan 

tanpa peranserta (peneliti bertindak sebagai orang luar atau “penonton”). 

2. Berdasarkan tingkat keterbukaan peran peneliti: keterbukaan penuh (semua subyek 

penelitian mengenal peneliti dan mengetahui kegiatan pengamatannya) , keterbukaan 

terbatas (hanya sebagian subyek penelitian mengenal peneliti dan mengetahui kegiatan 

pengamatannya), tertutup penuh (subyek penelitian tidak mengenali peneliti dan tidak 

tahu-menahu tentang kegiatan pengamatannya) 
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3. Berdasarkan tingkat keterbukaan tujuan penelitian: terbuka penuh (dijelaskan 

seluruhnya kepada semua subyek penelitian), keterbukaan terbatas (dijelaskan 

sebagian kepada sebagaian subyek penelitian), tertutup penuh (tanpa penjelasan 

kepada subyek penelitian), dan pemalsuan (memberikan penjelasan palsu atau bohong 

kepada subyek penelitian) 

4. Berdasarkan tingkat kedalaman dan keluasan atau jangka waktu pengamatan:  jangka 

pendek (pengamatan tunggal dalam waktu singkat, misalnya 1 jam) dan jangka 

panjang (pengamatan berganda dalam waktu lama, misalnya bulanan atau tahunan) 

5. Berdasarkan pumpunan pengamatan: pumpunan sempit (terpumpun pada suatu unsur 

saja) dan pumpunan luas  (tinjauan holistik yang mencakup semua unsur). 

 Kategorisasi metode pengamatan menurut kriteria tingkat peranserta peneliti secara 

khusus penting diperhatikan, tidak lain karena ia sekaligus juga menunjuk pada kadar 

interaksi antara peneliti dan subyek penelitian (Vredenbregt, 1981): 

(1) Pengamatan berperanserta-penuh 

 Pada tipe pengamatan ini peneliti memainkan peranan sebagai peserta dalam suatu 

kebudayaan.  Identitas sesungguhnya dirahasiakan (tertutup) dan dalam hal ini peneliti 

memainkan “peran pura-pura” (role pretense).  Di sini peneliti dituntut memperoleh 

perimbangan optimal antara dua hal, yaitu: 

1. tuntutan yang berhubungan dengan dirinya sendiri; dan 

2. tuntutan yang berhubungan dengan perannya sebagai partisipan dalam suatu 

kebudayaan. 

 Titik perimbangan antara kedua tuntutan tadi tidak mudah dicapai.  Kesulitan 

umumnya terjadi karena kerangka acuan budaya peneliti dan subyek penelitian tidak selalu 

sama.  Dikaitkan dengan tuntutan bagi peneliti untuk membina rapport   dengan subyek 

penelitian, maka kondisi yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut: 

1. Under-rapport.  Peneliti gagal memperoleh imbangan karena secara emosional ia 

terlalu “sadar diri” sehingga tak mampu memainkan “peranan pura-pura” yang 

dirancangnya.  Akibatnya hubungan “peneliti-subyek penelitian” berjarak terlalu jauh, 

sehingga peneliti tidak mampu berkomunikasi dengan subyek penelitian baik secara 

emosional maupun riil.  Di sini ada bahaya etnosentrisme, dimana peneliti melihat dan 

memaknai realitas sosial-budaya subyek penelitian dengan kacamata budayanya 

sendiri, sehingga penelitian menjadi bias. 

2. Optimal-rapport.  Peneliti berhasil memperoleh imbangan antara kedua tuntutan tadi.  

Ia tidak menutup diri terhadap  interaksi sosial-budaya dengan subyek penelitian tetapi 
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juga tidak larut dalam interaksi itu.  Inilah kondisi ideal pengamatan berpartisipasi-

penuh. 

3. Over-rapport.    Peneliti gagal memperoleh imbangan karena larut dalam kebudayaan 

subyek penelitian.  Secara simbolis ataupun emosional  ia telah menyesuaikan diri 

dengan kebudayaan subyek penelitian dan diidentifikasi sebagai anggota kelompok 

budaya itu.  Jarak sosial “peneliti-subyek penelitian” dengan demikian terlalu dekat, 

sehingga secara emosional peneliti tidak mampu lagi memainkan perannya sebagai 

peneliti.  Kondisi ini dikenal sebagai bahaya going native  yang mengakibatkan 

penelitian menjadi bias.   

(2) Pengamatan berperanserta-terbatas 

 Pada tipe pengamatan ini peneliti tidak merahasiakan identitasnya.  Ia berusaha 

membina rapport yang optimal dengan subyek penelitian. Pengamatan dilakukan dengan cara  

wawancara informal dan formal, dan dengan berperanserta dalam beberapa kegiatan subyek 

penelitian.  Tipe pengamatan inilah yang paling  banyak ditempuh, antara lain karena relatif 

aman dari bahaya ketakimbangan antara “diri” dan “peranan”.  Dengan kata lain relatif aman 

dari bahaya etnosentrisme dan going native. 

(3) Pengamatan tanpa-berperanserta 

 Pada tipe pengamatan ini tidak terjadi interaksi antara peneliti dengan subyek 

penelitian.  Peneliti menarik jarak terhadap subyek penelitian, dan dengan demikian 

meniadakan unsur partisipasi.  Karena itu ia sangat rentan terhadap bahaya etnosentrisme, 

terlebih jika pengetahuan peneliti tentang subyek penelitiannya sangat terbatas.  Mengingat 

hal ini maka tipe pengamatan tanpa-berpartisipasi  lazimnya ditempuh hanya (dan hanya) jika 

pengetahuan peneliti tentang subyek penelitiannya sudah cukup luas.  Pengamatan dalam hal 

ini dilakukan dalam rangka menguji pengetahuan tersebut. 

 Tiga tipe pengamatan yang diuraikan tadi berbeda terutama dalam hal jarak sosial 

antara peneliti dan subyek penelitian.  Pada pengamatan berpartisipasi-penuh di satu ujung 

jarak itu sangat dekat, sementara di ujung lainnya yaitu pengamatan tanpa-partisipasi, jarak 

itu sangat jauh.  Jika gradasi jarak sosial “peneliti-subyek penelitian” ini dipersilangkan 

dengan  gradasi keterbukaan pengamatan, maka akan diperoleh tipe-tipe peranan peneliti yang 

saling berbeda (Wolters, 1978).  Lihat Tabel 5. 

 Tabel 5  menunjuk pada enam tipe peranan pengamat  menurut dimensi  jarak sosial 

dan  keterlibatan peneliti sebagai berikut (Wolters, 1978): 
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1. Tipe-1:  pengamat sebagai peserta penuh.  Pengamat merahasiakan pekerjaannya 

sebagai pengamat, sehingga bisa memperoleh informasi  secara sistematis tetapi 

tersembunyi.  Namun peran ini mengandung bahaya going native. 

2. Tipe-2:  Peran ini tidak mungkin terjadi dalam kenyataan karena tidak mungkin 

seorang peneliti menjadi anggota penuh dari suatu kelompok, sementara ia bersikap 

terbuka mengenai perannya sebagai pengamat.  Jika anggota kelompok lain menyadari 

kehadirannya sebagai pengamat, maka mereka akan membuat jarak terhadapnya, 

sehingga  tidak mungkin lagi ia  dapat berperanserta penuh.   Kontradiksi seperti ini 

akan memaksa peneliti untuk menyesuaikan diri dengan berpindah ke peran Tipe-3 

atau Tipe-4. 

3. Tipe-3:  peserta sebagai pengamat.  Peneliti berlagak sebagai peserta tetapi sebenarnya 

bermaksud untuk mengamati. 

4. Tipe-4:   pengamat sebagai peserta.  Peneliti menjelaskan jatidiri dan tujuannya 

sebagai pengamat.   Dengan demikian ia menjadi berjarak dengan subyek penelitian 

sehingga kadar peransertanya juga menjadi terbatas. 

5. Tipe-5:  pengamat sebagai mata-mata.   Pengamat merahasiakan jatidiri dan 

kehadirannyanya, sehingga subyek penelitian tidak menyadari kehadirannya. 

6. Tipe-6:  pengamat sebagai penonton.  Pengamat membuat jarak tegas dengan subyek 

penelitian, sehingga terdapat bahaya etnosentrisme. 

Tabel  5.  Tipologi Peranan Pengamat  

Tingkat Keterbukaan 
Pengamatan 

Jarak Sosial dan Partisipasi 
Jarak Dekat/ Partisipasi 

Penuh 
Jarak Sedang/ 

Partisipasi Terbatas 
Jarak Jauh/ Tanpa 

Partisipasi 
Terbuka Tipe-1.1: (tidak mungkin 

terjadi) 
Tipe 2.1: Pengamat 
sebagai Peserta 

Tipe 3.1: Pengamat sebagai 
“Penonton” 

Tertutup Tipe 1.2: Pengamat 
sebagai Peserta Penuh 

Tipe 2.2: Peserta sebagai 
Pengamat 

Tipe 3.2: Pengamat sebagai 
Mata-mata 

Sumber: W.G. Wolters (1978). 

 Dalam melaksanakan pengamatan ada dua pedoman yang penting diperhatikan yaitu 

(Bachtiar, 1985): 

1. Pembatasan tegas terhadap sasaran pengamatan sehingga pengamatan 

terarah/terpumpun.  Pembatasan itu disesuaikan dengan apa yang hendak diteliti: apa 

masalah dan tujuan penelitian.  Apa yang ingin diterangkan dan kenyataan 

(peristiwa/gejala) apa yang diangkat sebagai fakta (indikator) untuk menerangkan?   

2. Pengamatan didasarkan pada suatu “kerangka pemikiran”, walaupun itu bersifat 

longgar.  Dengan demikian menjadi jelas kenyataan (peristiwa/gejala) apa saja yang 

perlu diperhatikan, dan bagaimana kaitan antara kenyataan itu.  Dengan berpedoman 
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pada suatu “kerangka pemikiran”, peneliti dapat terhindar dari keterjebakan 

mengamati suatu gejala/peristiwa yang menonjol tetapi sebenarnya tidak penting 

dilihat dari segi tujuan penelitian.  Namun perlu diingat bahwa “kerangka pemikiran” 

dalam hal ini hanya untuk pedoman pengumpulan data, bukan untuk diuji secara 

empiris. 

 Disamping memiliki keunggulan, teknik pengamatan juga memiliki sejumlah 

kelemahan sebagai berikut: 

(a)  Data sulit dianalisis (sekarang sudah tersedia program komputer untuk membantu analisis 

data kualitatif). 

(b)  Fleksibilitas metode pengamatan, disamping memungkinkan perumusan ulang masalah 

penelitian, dapat juga menyebabkan bias karena faktor-faktor resiko going native ataupun 

etnosentrisme. 

(c)  Masalah validitas:  jika berbeda peneliti maka kemungkinan kesimpulan penelitian juga 

berbeda karena: (i) adanya persepsi dan penilaian selektif peneliti mengenai apa yang 

diamati; (ii) kehadiran peneliti dapat membawa efek perubahan pada pihak subyek 

penelitian; dan (iii) peneliti tak mungkin menyaksikan semua aktivitas budaya dalam 

suatu masyarakat. 

 

Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam ialah temu muka berulang antara peneliti dan subyek 

penelitian, dalam rangka memahami pandangan subyek penelitian mengenai hidupnya, 

pengalamannya, ataupun situasi sosial sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri 

(Taylor dan Bogdan, 1984). Wawancara mendalam adalah percakapan dua arah dalam 

suasana kesetaraan, akrab dan informal.  

Teknik ini sesuai pada situasi: 

1. aspek yang menjadi perhatian penelitian sudah jelas dan dirumuskan dengan tepat. 

2. ajang dan orang-orang yang menjadi subyek penelitian tidak terjangkau, misalnya 

menyangkut peristiwa masa lalu. 

3. peneliti menghadapi kendala waktu, sehingga tidak mungkin melakukan pengamatan 

berpartisipasi penuh. 

4. penelitian tergantung pada ajang atau orang-orang dalam skala luas/besar. 

5. peneliti ingin menjelaskan pengalaman subyek manusia: riwayat hidup memungkinkan 

peneliti mengenal subyek penelitian secara akrab, melihat dunia lewat mata mereka dan 

masuk lewat pengalaman mereka. 
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Wawancara mendalam bersifat luwes, terbuka, tidak terstruktur, dan tidak baku. 

Intinya ialah pertemuan berulang kali secara langsung antara peneliti dan subyek penelitian. 

Tujuannya untuk memahami pandangan subyek penelitian tentang kehidupan, pengalaman, 

atau situasi subyek penelitian, sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri.  

 Dalam status sebagai teknik metodologis, maka pewawancara dituntut untuk 

memenuhi dua hal sekaligus: 

1. mempelajari pertanyaan yang ditanyakan, dan bagaimana menjawabnya. 

2. memperoleh jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Tidak ada gunanya mengajukan 

pertanyaan yang peneliti sendiri tidak mengerti bagaimana harus menjawabnya. 

Berdasarkan substansinya, wawancara mendalam dibedakan menjadi tiga jenis: 

1. wawancara untuk menggali riwayat hidup sosiologis. Riwayat hidup menyajikan 

pandangan orang mengenai kehidupannya dalam bahasanya sendiri. Peneliti berupaya 

menangkap pengalaman penting dalam kehidupan seseorang menurut definisi orang 

tersebut. 

2. wawancara untuk mempelajari kejadian dan kegiatan, yang tak dapat diamati secara 

langsung. Orang yang diwawancarai ialah responden/informan yang hidup di 

lingkungan sosial yang diteliti. Mereka bertindak sebagai “pengamat” bagi peneliti, 

mata dan telinganya di lapangan. Responden/informan tidak saja mengungkapkan 

pandangannya, tetapi juga menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana orang lain 

memandang. 

3. wawancara untuk menghasilkan gambaran luas mengenai sejumlah ajang, situasi atau 

orang. Wawancara lebih tepat untuk mempelajari sejumlah besar orang dalam waktu 

relatif singkat dibandingkan pengamatan berpartisipasi. 

Dari segi jumlah orang yang diwawancarai, wawancara mendalam dibedakan menjadi 

dua jenis, yaitu wawancara perorangan dan wawancara kelompok. Riwayat hidup individu 

lazimnya dikumpulkan melalui wawancara perorangan. 

Beberapa kelemahan dalam wawancara mendalam: 

1. sebagai suatu percakapan, wawancara terbuka akan kemungkinan pemalsuan, penipuan, 

pelebih-lebihan, dan penyimpangan (distorsi). Dapat terjadi kesenjangan besar antara yang 

dikatakan dan dilakukan responden/informan. 

2. orang mengatakan dan melakukan hal yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Tidak 

dapat dianggap bahwa apa yang dikatakan seseorang pada saat wawancara adalah apa 

yang diyakini dan dikatakannya dalam situasi lain. 
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3. sejauh pewawancara tidak mengamati langsung orang-orang dalam kehidupan mereka 

sehari-hari, maka pewawancara terjauhkan dari konteks yang penting guna memahami 

banyak pandangan yang disorotinya. 

(1) Pedoman Pertanyaan 

 Terutama dalam penelitian besar yang melibatkan sejumlah pewawancara, suatu 

pedoman pertanyaan memungkinkan pewawancara untuk menggali topik-topik konci yang 

sama dari responden/informan. Pedoman pertanyaan bukanlah daftar pertanyaan terstruktur, 

melainkan berupa aspek-aspek yang hendak digali dari responden/informan. Bagaimana aspek 

tersebut ditanyakan perlu diputuskan oleh peneliti sendiri di lapangan. Syarat penyusunan 

pedoman wawancara mendalam ialah: pengetahuan awal perihal topik wawancara (misalnya 

dari literatur), dan orang yang hendak diwawancarai.  

(2) Memulai Wawancara 

Pertemuan pertama sebaiknya diarahkan pada pembinaan rapport yang baik. Pada 

tahap ini pertanyaan bersifat umum saja. Jangan langsung masuk pada inti persoalan, 

sehingga bisa merepotkan responden/informan yang belum siap diwawancarai. Pewawancara 

harus menemukan cara terbaik untuk menuntun responden/informan menjadi terbuka. 

Terbuka berarti mereka bersedia mengungkapkan pandangannya dan pengalamannya secara 

“lepas”. “Lepas” ditunjukkan dengan tidak membakukan percakapan dan membatasi hal-hal 

yang harus mereka katakan. Untuk itu ada sejumlah cara (Taylor dan Bogdan, 1984): 

1. pertanyaan deskriptif. Wawancara sebaiknya dimulai dengan meminta responden/ 

informan untuk menjelaskan, mendaftar atau menguraikan ragam kejadian, pengalaman, 

tempat, dan orang-orang yang memiliki arti penting dalam kehidupannya. Pertanyaan 

deskriptif memungkingkan orang untuk menceritakan secara bebas apa yang dianggapnya 

penting. 

2. meminta responden/informan untuk menuliskan kisahnya atau riwayat hidupnya. Peneliti 

memberi petunjuk penulisan. Setelah selesai tulisan itu dibicarakan bersama untuk 

melengkapinya.  

3. Wawancara berdasarkan catatan kegiatan harian. Responden/informan diminta untuk 

membuat catatan selengkap mungkin tentang kegiatan mereka dalam periode waktu 

tertentu. Catat tersebut perlu dilengkapi perihal siapa, apa, kapan, di mana dan bagaimana 

kegiatan tersebut. Catatan ini kemudian dijadikan dasar atau acuan untuk melakukan 

wawancara mendalam. 
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4. Dokumen pribadi, seperti diari, surat, potret atau gambar, rekaman, kenang-kenangan. 

Benda-benda ini dapat digunakan untuk menuntun wawancara tanpa memaksakan suatu 

struktur pembicaraan terhadap responden/informan. 

(3) Situasi Wawancara 

Situasi wawancara akan mempengaruhi derajat keumuman informasi yang diperoleh dari 

responden/informan. Semakin formal, maka semakin tinggi derajat keumuman informasi. 

Berdasarkan derajat keumuman, informasi yang terdapat dalam masyarakat dapat terbagi 

dalam empat jenis (Wolters, 1979): 

1. informasi umum, yaitu informasi yang diketahui dan dapat dibicarakan oleh siapapun, 

misalnya berita surat kabar. 

2. informasi kepercayaan, yaitu informasi yang diberikan atas dasar kepercayaan, misalnya 

tentang konflik di desa. Jika peneliti memperoleh informasi ini, maka ia harus melindungi 

identitas responden/informannya. 

3. informasi rahasia, yaitu informasi yang hanya diketahui oleh anggota suatu kelompok 

eksklusif, sehingga sukar diperoleh. Untuk memperoleh informasi rahasia, peneliti harus 

mampu masuk ke dalam lingkaran kelompok eksklusif tersebut. 

4. Informasi pribadi, yaitu rahasia pribadi yang sangat jarang dibicarakan. Peneliti harus 

memperlakukan informasi ini dengan hormat. 

Petunjuk untuk membangun situasi wawancara yang kondusif: 

1. tidak menghakimi. Pewawancara harus menahan diri untuk menilai responden/informan 

secara negatif, dan menerima mereka apa adanya. Tenteramkanlah hati mereka saat 

mengungkapkan informasi yang bersifat personal atau memalukan. Sampaikan pengertian 

dan empati, misalnya “Saya dapat memakluminya”, sehingga mereka bersedia 

mengungkapkannya informasi secara terbuka. 

2. biarkan mereka bicara. Ketika responden/informan berbicara panjang lebar tentang hal-hal 

yang tidak bersangkut paut dengan topik penelitian, peneliti perlu berusaha untuk tidak 

memotongnya, apalagi pada wawancara pendahuluan. Mereka dapat diarahkan dengan 

cara, misalnya peneliti berhenti manggut-manggut, atau mengalihkan topik pembicaraan 

pada waktu jeda bicara. Sebaliknya, ketika responden/informan mulai bicara tentang hal 

penting bagi studi, biarkan pembicaraan mengalir. Berikan respons positif lewat gerakan 

tubuh atau pertanyaan yang relevan. 

3. berikan perhatian. Pewawancara harus menunjukkan perhatian serius kepada apa saja 

yang dikatakan responden/informan. Peneliti juga harus mengetahui kapan dan bagaimana 

menggali maupun mengemukakan pertanyaan yang mengena. 
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(4) Menggali Informasi Lebih Jauh 

Salah satu kunci keberhasilan wawancara mendalam ialah mengetahui kapan dan bagaimana 

cara menggali informasi lebih jauh (probing), artinya peneliti menindaklanjuti topik yang 

terungkap dengan cara: 

1. menanyakan pertanyaan spesifik 

2. mendorong responden/informan untuk menerangkan rincian pengalaman 

3. meminta  penjelasan lanjut mengenai ucapan responden/informan 

Pedoman pokok dalam penggalian informasi (Taylor dan Bogdan, 1984): 

1. rumuskan ucapkan responden/informan dan mintalah konfirmasi 

2. mintalah responden atau informan untuk menyajikan contoh tentang apa yang mereka 

maksudkan 

3. katakan kepada responden/informan jika ada sesuatu yang kurang jelas 

(5) Cek Silang 

 Cek silang penting untuk memastikan ketepatan data, dengan menerapkan teknik 

triangulasi. Caranya dengan mewawancarai “pihak ketiga” yang menguasai topik yang sedang 

diteliti.  

(6) Catatan Harian 

 Setiap kali selesai wawancara dengan subyek penelitian, peneliti harus meluangkan 

waktu untuk menuliskan kembali hasil wawancara tersebut dalam bentuk catatan harian. 

 

Triangulasi dan Catatan Harian 

 Triangulasi ialah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik 

metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap 

teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi 

memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid. 

 Terdapat empat tipe triangulasi (Denzin, 1978): 

1. triangulasi data: penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian  

2. triangulasi peneliti: penggunaan beberapa peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam 

suatu penelitian 

3. triangulasi teori: penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data 

4. triangulasi teknik metodologis: penggunaan sejumlah teknik dalam suatu penelitian 
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Catatan harian atau catatan lapangan merupakan instrumen utama yang melekat pada 

beragam teknik pengumpulan data kualitatif. Terdapat tiga jenis catatan harian:3 

1. catatan fakta: data kualitatif hasil pengamatan dan wawancara dalam bentuk uiraian rinci 

maupun kutipan langsung.  

2. catatan teori: hasil analisis peneliti di lapangan untuk menyimpulkan struktur masyarakat 

yang ditelitinya, serta merumuskan hubungan antara topik-topik (“variabel”) penting 

penelitiannya secara induktif sesuai fakta-fakta di lapangan. 

3. catatan metodologis: pengalaman peneliti ketika berupaya menerapkan metode kualitatif 

di lapangan.  

Isi masing-masing catatan harian berisi dua bagian: bagian deskriptif, dan bagian 

reflektif/memo. Bagian deskriptif merupakan bagian utama, sedangkan memo merupakan 

catatan peneliti sebagai kritiknya terhadap bagian deskriptif. Lihat secara kritis lampiran 

catatan harian. 

Isi catatan fakta tidak boleh berupa penafsiran pribadi peneliti, melainkan fakta-fakta 

apa adanya dan telah teruji kesahihannya. Peneliti mencatat fakta selengkap dan serinci 

mungkin. Catatan haruslah berisi hal-hal kongkrit. Hal-hal yang bersifat abstrak hanya bisa 

dimasukkan ketika benar-benar dapat dipercaya atau diandalkan. Setiap fakta mewakili 

peristiwa penting yang akan dimasukkan ke dalam proposisi-proposisi yang nanti hendak 

disusun, atau sebagai konteks dari suatu kegiatan. 

Isi fakta mencakup deskripsi tentang siapa, apa, bilamana, di mana dan bagaimana dari 

kegiatan yang dilakukan subyek penelitian. Secara rinci bagian ini berisi: 

1. gambaran diri subyek penelitian: penampilan fisik, cara berpakaian, cara bertindak, 

sampai gaya bicara. Usahakan menemukan suatu ciri khas. 

2. rekonstruksi dialog: dicatat rinci pertanyaan dan jawaban responden/informan. Jika 

ungkapan mereka terlalu panjang maka dapat dibuat ikhtisar yang tepat. Ekspresi mereka 

turut dicatat. 

3. deskripsi latar fisik: dapat berupa uraian, gambar, atau peta konteks (peta, sketsa, diagram, 

foto). 

4. catatan tentang peristiwa khusus: siapa yang hadir, apa yang dilakukan, bagaimana 

peristiwa berlangsung 

5. gambaran kegiatan: uruaian rinci tentang kegiatan responden sehingga diperoleh 

gambaran tentang pola tindakan.  

                                                 
3 Dalam Sitorus hanya diterakan catatan fakta. Jenis catatan harian lainnya didasarkan pada 
pengetahuan dan pengalaman Agusta sendiri. 
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Catatan metodologi berisi kegiatan peneliti ketika menggali dan memperoleh data, 

hubungannya dengan responden atau informan, kritik terhadap teknik yang ada selama ini 

sesuai dengan pengalaman lapangan yang dialaminya. Dari catatan metodologi ini seharusnya 

dapat dirumuskan suatu metode yang lebih cepat dan tepat dalam menggali data tertentu pada 

subyek penelitian tertentu, di tempat dan masa tertentu. 

Catatan teori dapat menghasilkan hipotesis-hipotesis yang dicari lagi “kebenarannya” 

di lapangan secara langsung. Setelah jenuh (tidak ada “hasil” yang menyimpang), aka 

hipotesis tersebut layak dijadikan bahan kesimpulan studi. 

Di sini disajikan salah satu petunjuk teknik penulisan catatan harian, terutama jika 

analisis data tidak hendak menggunakan program komputer kualitatif: 

1. satu catatan untuk setiap satu topik studi. Jika beragam topik campur aduk dalam catatan 

harian, maka peneliti dapat kebingunan untuk menganalisisnya; jika yang terakhir ini 

terpaksa dipilih, ada baiknya menggunakan memo di pinggir catatan harian. 

2. harus ada identitas catatan, mencakup topik, sumber informasi (identitas 

responden/informan/sumber sekunder), tempat dan waktu perolehan data, serta identitas 

peneliti sendiri. 

3. catatan sebaiknya dilakukan dalam waktu sehari atau semalam, utamakan sebelum tidur. 

Kalau dicatat selebihnya, dikhawatirkan peneliti tidak bisa mengingat detil fakta lapangan. 

Untuk membantu ingatan dapat pula peneliti membuat catatan sementara selama 

wawancara, atau mempergunakan tape perekam. 

 

Analisis Data 

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yiatu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992).  Reduksi data adalah proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama 

penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari 

kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang 

dipilih peneliti. 

Reduksi data meliputi: 

1. Meringkas data 

2. Mengkode 

3. Menelusur tema 

4. Membuat gugus-gugus 
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Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai 

kuantifikasi data. Cara reduksi data: 

1. seleksi keatat atas data 

2. ringkasan atau uraian singkat 

3. menggolongkannya dalam pola yang lebih luas 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk 

penyajian data kualitatif: 

1. teks naratif: berbentuk catatan lapangan 

2. matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang 

tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk 

melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya 

melakukan analisis kembali. 

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di 

lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatid mulai mencari arti benda-

benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-

kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah 

disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan 

mengakar dengan kokoh. 

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan 

cara: 

1. memikir ulang selama penulisan. 

2. tinjauan ulang catatan lapangan 

3. tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan 

kesepakatan intersubyektif. 

4. upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data 

yang lain. 
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Lampiran 

 
Lampiran 1. Pemilihan Metode menurut Subyek Kajian  

Stage in Sequence Most Relevant Methodology 

1. Labour Participant observation 
Frequent visit survey 

2. Land Tenure 

Participant observation 
Aerial survey 
Ground survey 
Literature review 
General 

3. Ethnic/Religious factors Participant observation 
Rapid survey 

4. Equity Isues Participant observation 
Social impact analysis 

5. Risk Evaluation Participant observation 
Models 

6. Cash Flows & Investment Participant observation 
Depth interview 

7. Food processing, storage and nutrition 
Participant observation 
Literature review 
General 

8. Indigenous knowledge 
Models 
Classification 
Self reporting 
Participant observation 

9. Gender 
Participant observation 
Depth interview 
Focused survey 
General 

10. Migration General 
Sumber: (Sutherland, 1987) 
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Lampiran 2. Daftar Cek untuk Studi Kasus 
1  Is this report easy to read?  very   so-so   hard   
2  Does it fit together, each sentence contributing to the 

whole?  
very   so-so   hard   

3  Does this report have conceptual structure (i.e. 
themes or isues)?  

yes   a little   none   

4  Are its isues developed in a serious abd scholarly 
way?  

yes   a bit   none   

5  Is the case adequately defined?  yes   so-so   poorly   
6  Is there a sense of story to the presentation?  strong   some   none   
7  Is the reader provided some vicarious experience?  yes   a bit   none   
8  Have quotations been used effectifely?  yes   a bit   no   
9  Are heading, figures, artifacts, appendixes, indexes 

effectively used?  
very   so-so   no   

10  Was it edited well, then again with a last minute 
polish?  

shiny   nicks   rough   

11  Has the writer made sound assertions, neither over- 
or underinterpreting?  

yes   so-so   no   

12  Has adequate attention been paid to various context?  yes   a little   none   
13  Were sufficient raw data presented?  loads   so-so   weak   
14  Were data sources well chosen and in sufficient 

number?  
strong   some   weak   

15  Do observations and interpretations appear to have 
been triangulated?  

yes   a bit   no   

16  Is the role and point of view of the researcher nicely 
apparent?  

nicely   a bit   none   

17  Is the nature of the intended audience apparent?  yes   some   no   
18  Is empathy shown for all sides?  yes   a bit   no   
19  Are personal intention examined?   yes   a bit   no   
20  Does it appear individuals were put at risk?  yes   a bit   no   

Sumber: Stake (1995) 
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Lampiran 4. Kelebihan Beragam Teknik Pengumpulan Data 
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Data easy to manipulate 
and categorize for data 
analysis 

    X             X 

Face-to-face encounter 
with informants X X       X X   X   

Obtains large amounts 
of expansive and 
contextual data quickly 

X X   X X   X X     

Facilitates cooperation 
from research subject X X     X X X   X   

Facilitates access for 
immediate follow-up 
data collection for 
clarification and 
omissions 

X X   X X X   X X X 

Allows wide range of 
types of data and 
informants, thus 
avoiding sampling of 
"Pocket of the universe" 

  X     X           

Easy and efficient to 
administer and manage     X         X X X 

Easily quantifiable and 
amenable to statistical 
analysis 

    X             X 

Useful for discovering 
complex 
interconnections in 
social relationships 

X X   X X X X   X   

Easy to establish 
generalizability      X         X   X 

Data are collected in 
natural setting X X   X X X X       

Good for documenting 
major events, crises, 
social conflicts 

      X X   X X X X 

Good for obtaining data 
on nonverbal behavior 
and communication 

X X   X X D         
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Collects data on 
unconscious thoughts 
and behavior 

  X   X X           

Previous researchers 
have developed usable 
measuring devices 

    X             X 

Facilitates analysis, 
validity checks, and 
triangulation 

X X X X X X X     X 

Facilitates discovery of 
nuances in culture X X   X X X X X X X 

Provides for flexibility 
in the formulation of 
hypotheses 

X X   X X X X X X D 

Provides background 
context for rnore focus 
on activities, behaviors, 
and events 

X X         X X     

Great utility for 
uncovering the 
subjective side, the 
"native's perspective” of 
organizational processes 

X X   X X X X X X   
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Sumber: Marshall dan Rossman (1990) 
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Lampiran 5. Kelemahan Beragam Teknik Pengumpulan Data 
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Can lead the researcher 
to “miss the forest while 
observing the trees" 

  X X X X X     X X 

Data are open to 
misinterpretation due to 
cultural differences 

X X X X X X X   X X 

Requires specialized 
technical training for 
data collection 

    X X X X         

Dependent upon the 
cooperation of a small 
group of key informants 

X X         X   X   

Fraught with the ethical 
dilemmas   X X X X X X   X   

Difficult to replicate; 
procedures are not 
always explicit or are 
dependent upon 
researcher's opportunity 
or characteristics 

X X   X X   X   X   

Data often subject to 
observer effects; 
obtrusive and reactive 

X X   X X   X   X   

Expensive materials and 
equipment     X X   X         

Can cause danger or 
discomfort for 
researcher 

X X     X   X       

Especially dependent 
upon the honesty of 
those providing the data 

X   X   X X X X X   

An overly artistic or 
literary style of 
presentation can 
obscure the research 

      X       X X   

Highly dependent on the 
“goodness” of the initial 
research question 

    X X   X   D   X 
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Highly dependent upon 
the ability of the 
researchers to be 
resourceful, systematic, 
and honest, to control 
bias 

X X   X X   X X X   

Sumber: Marshall and Rossman (1990) 
 


