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METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF

Sekapur Sirih

Banyak kendala yang dihadapi penulis atau peneliti 
pemula. Selain berupa objek penelitian dan aspek 

penelitian dan aspek teknis di lapangan, hal yang paling 
sulit adalah persoalan yang berkaitan dengan metodologi. 
Banyak peneliti pemula kesulitan dalam mendeskripsikan 
atau menjelaskan  secara komprehensif hasil penelitiannya, 
hal ini karena minimnya pemahaman mereka akan konsep 
dan metodologi penelitian, termasuk dalam hal ini adalah 
penelitian kualitatif.

Berangkat dari pertimbangan itulah penulis menerbitkan 
buku ini sehingga bisa hadir di hadapan pembaca. Seperti 
yang dikemukakan oleh Borg dan Gall bahwa penelitian 
kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian baru, hal 
ini karena popularitasnya belum lama seperti postpositivistic 
yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, discovery, 
interpretive serta metode kualitatif. Apabila ditinjau 
dari tingkat kesulitan pada umumnya metode kualitatif 
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merupakan metode yang sukar (difficult), hal ini karena data 
yang dikumpulkan merupakan data yang sifatnya subjektif. 
Selain itu, metode penelitian kualitatif sering disebut juga 
penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada 
kondisi alamiah (natural setting).

Atas pertimbangan di atas penulis mencoba 
memfokuskan pada konsep penelitian kualitatif sekaligus 
untuk mengisi ruang-ruang kosong dalam literatur penelitian 
kualitatif yang masih minim, sementara kebutuhan akan 
literatur ini semakin tinggi. Penelitian kualitatif menuntut 
adanya kemampuan dan keterampilan khusus antara lain 
tentunya harus dapat memahami tingkah laku informan 
yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam baik 
dalam bentuk explicit knowledge maupun tacit knowledge 
sehingga peneliti kualitatif dapat memperoleh gambaran 
yang nyata terhadap masalah yang ditulis. Hal ini tentunya 
merupakan kemampuan khusus bagi peneliti kualitatif.

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada 
semua pihak yang mendukung atas terbitnya buku ini. 
Harapan penulis semoga dapat menjadi bagian dari kekayaan 
intelektual bangsa kita pada umumnya dan generasi muda 
pada khususnya.

Mataram, Juni 2016

Chairun Nasirin



vii

METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF

Daftar Isi

Sekapur Sirih — v

Daftar Isi  — vii  

1. Pendahuluan — 1

2. Pentingnya Penelitian Kualitatif — 11

3. Perbedaan Penelitian Kualitatif dan Penelitian 
Kuantitatif — 19

4. Landasan Konseptual Penelitian Kualitatif 

 Naturalistik — 29

5. Ilmu Pendukung Penelitian Kualitatif — 41

6. Menentukan Rencana Penelitian Kualitatif — 59

7. Analisis Data Kualitatif — 73

8. Cara Menulis Ilmiah — 91

Daftar Pustaka — 97

Tentang Penulis  — 101





1

METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF

~ 1 ~
Pendahuluan

Buku ini ditulis guna memenuhi kebutuhan referensi 
yang banyak dihadapi oleh penulis serta para peneliti 

pemula dalam memahami secara sederhana mengenai 
pendekatan penelitian apa yang seharusnya mereka 
pergunakan dalam menyusun skripsi ataupun karya tulis 
ilmiah, dimana kemampuan dalam bidang metodologi 
menjadi keniscayaan bagi kalangan mahasiswa, peneliti atau 
orang-orang yang bergerak dalam bidang pengembangan 
ilmunya pada bidang yang relevan. Dan tentunya bagi 
mahasiswa dan sebagian peneliti pemula, pada umumnya 
penelitian adalah dunia baru baginya.  

Pada  bab pendahuluan ini, penulis secara umum 
akan menjabarkan latar belakang mengenai pentingnya 
penelitian kualitatif serta mekanisme pemahaman 
penelitian kualitatif tersebut. Seperti yang kemukakan oleh 
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Borg dan Gall bahwa penelitian kualitatif sering disebut 
sebagai metode penelitian baru, karena popularitasnya 
belum lama seperti postpositivistic karena metode ini 
berlandaskan filsafat postpositivisme, discovery, interpretive 
serta metode kualitatif. Lebih lanjut dikatakan bahwa: 
“Qualitative research is much more difficult to do well than 
quantitative research because the data collected are usually 
subjective and the main measurement tool for collecting data 
is the investigator himself ” (Sugiyono, 2006). Artinya, bahwa 
bila ditinjau dari tingkat kesulitan, pada umumnya metode 
kualitatif merupakan penelitian yang sukar (difficult), hal 
ini karena data yang dikumpulkan merupakan data yang 
sifatnya subjektif.  Selain itu, metode penelitian kualitatif 
sering juga disebut sebagai penelitian naturalistik karena 
penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (natural 
setting). 

Sebagai suatu metode penelitian, penelitian kualitatif 
mempunyai beberapa istilah sesuai dengan disiplin 
ilmunya. Patilima (2005) menjabarkan sebagai berikut: 
Pada ilmu Antropologi penelitian kualitatif diistilahkan 
sebagai Etnografi; Sosiologi menyebutnya sebagai vesthen 
(pengamatan terlibat), psikologi dengan istilah folklor. 
Linguistik, etnomusikology, etnometodologi dengan 
menggunakan istilah studi kasus, interpretative inquiry, 
natural inquiry, dan phenomenology sebagai sebutan 
pendekatan kualitatif. Sehingga keberadaan penelitian 
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kualitatif merupakan suatu perubahan paradigma pada 
suatu penelitian yang memandang suatu realitas yang nyata 
dan fenomena serta  gejala yang terjadi bersifat statis dan 
kongkrit. Selain itu, data pada penelitian kualitatif lebih 
condong bagi peneliti untuk memperoleh penemuan yang 
tidak terduga sebelumnya serta dapat dijadikan sebagai 
suatu kerangka teoritis baru sehingga data tersebut dapat 
dijadikan sebagai kerangka kerja awal dalam penelitian.

Penelitian kualitatif menuntut adanya kemampuan 
dan ketrampilan khusus antara lain tentunya harus dapat 
memahami tingkah laku informan yang menjadi sasaran 
penelitian secara mendalam baik dalam bentuk explicit 
knowledge maupun Tacit Knowledge sehingga peneliti 
kualitatif dapat memperoleh gambaran yang nyata terhadap 
masalah yang akan ditulis. Hal ini tentunya merupakan 
kemampuan khusus bagi peneliti kualitatif. Paradigma 
kualitatif pada umumnya menggunakan pendekatan 
Humanistik untuk dapat memahami realitas sosial, yang 
dapat memberikan gambaran kehidupan sosial sebagai 
kreatifitas bersama individu. Selain itu, pendekatan 
kualitatif mempunyai asumsi bahwa pemahaman tingkah 
laku manusia itu tidak hanya diperoleh dari “surface 
behaviour”  tetapi yang terpenting adalah “inner perspective 
of human behaviour”, sebab gambaran yang diperoleh akan 
dipaparkan secara utuh tentang manusia dan dunianya.



4

DR. Chairun Nasirin, M.Pd., MARS.

A.  GAMBARAN UMUM 

Research merupakan perpaduan kata Re (kembali) dan 
Search (mencari) yang diterjemahkan sebagai mencari 
kembali atau meneliti. Artinya bahwa penelitian merupakan 
penyelidikan yang untuk mecari fakta-fakta (Webster’s New 
International Dictionary). Hal ini sesuai dengan makna 
penelitian yang dipaparkan oleh Hillway yaitu suatu metode 
studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang 
hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga 
diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. 
Hal ini sesuai juga dengan pernyataan yang dikemukakan 
oleh Whitney bahwa disamping memperoleh kebenaran, 
penyelidikan harus pula dilaksanakan dengan sungguh-
sungguh dan dalam waktu yang lama. Sehingga, penelitian 
tersebut merupakan suatu metode untuk menemukan 
kebenaran, yang tentunya akan menjadi metode berpikir 
secara kritis (Nazir, 2003). Dengan demikian, penelitian 
(research) merupakan suatu penyelidikan yang terorganisir 
untuk mencari kebenaran (truth). 

Penelitian kualitatif (qualitative research) mulai 
diperkenalkan sejak tahun 1990, dan pada saat itu banyak 
diantara peneliti, khususnya peneliti muda mulai bergeser 
kearah penelitian tersebut yang dipandang mempunyai nilai 
lebih, alamiah, dan penelitian apa adanya, serta penekanan 
pada deskripsi penelitian secara alami. Akan tetapi, mereka 
lupa bahwa setiap metode penelitian itu tidak terlepas dari 
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kebaikan dan kekuranganya. Pada prinsipnya penelitian 
kualitatif merupakan model penelitian untuk mengetahui 
fenomena tertentu yang selanjutnya berkembang menjadi 
sebuah gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode 
penelitian yang sesuai, yang akhirnya akan melahirkan 
gagasan serta teori baru yang merupakan suatu proses yang 
berkesinambungan.

Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller 
pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif 
yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. 
Pengamatan tersebut melibatkan pada pengukuran 
tingkat suatu ciri tertentu, dan untuk pengamatan, peneliti 
mencatat dengan menghitung dari satu, dua tiga, dan 
seterusnya (Meleong, 2005). Berdasarkan pertimbangan 
tersebut, kemudian peneliti menyatakan bahwa jenis 
penelitian kuantitatiflah yang tepat apabila penelitian ini 
didasarkan atas perhitungan prosentase, rata-rata, serta 
perhitungan statistik lainnya. Dengan kata lain, penelitian 
kuantitatif sebagai penelitian yang melibatkan pada 
perhitungan, angka atau kuantitas. Perlu diketahui bahwa 
metode kualitatif tidak menolak angka dan menggunakan 
teknik statistik untuk penyajian data dan analisis. Artinya 
bahwa penelitian kualitatif yang mendalam, dan ditunjang 
dengan penggunaan angka serta perhitungan tentunya akan 
mampu mengkonstruksikan hubungan antara fenomena 
kejadian tersebut menjadi lebih mendalam.
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Sebagai suatu metode penelitian, data kualitatif dalam 
sebuah penelitian sangat menarik untuk dipelajarai karena 
data yang didapat merupakan sumber dari deskripsi yang 
luas dan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-
proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dan dengan 
data kualitatif kita tentunya akan mendaptkan alur serta 
kronologis serta penjelasan yang beraneka ragam dan 
tentunya bermanfaat untuk dapat memperoleh temuan 
yang tidak terduga sebalumnya yang dapat dijadikan 
sebagai kerangka teoritis yang baru yang tentunya akan 
lebih bermanfaat. Miles dan Huberman  (1992) berpendapat 
bahwa: Kata-kata atau kalimat, khususnya bilamana disusun 
ke dalam bentuk cerita atau peristiwa, mempunyai kesan 
yang lebih nyata, hidup, dan penuh makna, sering kali jauh 
lebih meyakinkan pembacanya, peneliti lainnya, pembuat 
kebijakan praktisi, daripada halaman-halaman yang penuh 
dengan angka-angka.

B. METODE PENELITIAN SEBAGAI METODE 
ILMIAH 

Metodologi penelitian mempunyai arti yang berbeda 
dengan Metode penelitian. Metodologi adalah pengetahuan 
tentang Metode. Metodologi penelitian berarti pengetahuan 
tentang Metode yang dipergunakan dalam penelitian. 
Di samping itu masih banyak metode lainnya yang 
termasuk metodologi penelitian, seperti Metode sampling, 
pengumpulan data apabila dan lain-lain. Dengan demikian 
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metodologi penelitian lebih luas pengertiannya adalah 
merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 
tujuan serta maknanya tertentu; yang tentunya didasarkan 
pada rasional, empiris (teramati) serta sistematis. Dalam 
hal ini Sugiyono (2006) menjelaskan bahwa rasional adalah 
merupaka kegiatan penelitian yang dilakukan dengan 
cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran 
manusia, empiris (teramati) maksudnya agar pengamatan 
yang dilakukan oleh peneliti tersebut sekiranya dapat 
diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat 
mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. 
Selain itu, data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah 
data empiris yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid 
(derajat ketepatan)  Sedangkan sistematis merupakan proses 
yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan 
langkah-langkah tertentu. 

Metode penelitian pada  adalah cara atau alat untuk 
mencapai Tujuan. Dengan demikian Pemilihan Metode 
dalam kegiatan penelitian tergantung Kepada Tujuan 
penelitian. Sedangkan penelitian diturunkan dan konsisten 
dengan permasalahn yang diteliti. Oleh karena itu peneliti 
harus sudah betul-betul merumuskan permalahan secara 
jelas dan spesifik sehingga dapat memberikan arah yang 
jelas pada kegiatan penelitian selanjutnya. 

Nazir (1983) menjelaskan bahwa metode penelitian 
sebagai metode ilmiah dalam penelitian tentunya 
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mempunyai langkah-langkah penting agar hasil yang 
diharapkan dalam penelitian akan berhasil. Langkah-
langkah metode ilmiah tersebut dapat dijabarkan sebagai 
berikut:

1. Memilih dan mendefinisikan masalah. Hal ini 
penting karena tidak semua masalah harus diteliti, 
tetapi perlu diteliti masalah yang bergunan bagi 
kesejahteraan dan kenyamanan Masyarakat. 
Dengan kata lain, dari sekian banayak masalah yang 
dihadapi manusia, dipilih secara ilmiah masalah 
yang mana yang memerlukan jawaban yang sangat 
berguna dan pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Mengadakan studi kepustakaan. Dalam hal ini 
peneliti diharapkan untuk terlebih dahulu dapat 
mengadakan survei awal terhadap pengambilan 
data yang juga tentunya merupakan langkah 
penting dalam metode penulisan ilmiah. Selain 
itu, diharapkan peneliti juga harus dapat mencari 
literature serta kepustakaan yang sangat diperlukan 
dalam pelaksanaan penelitian

3. Mengadakan survei terhadap data yang ada 
merupakan langkah yang penting sekali dalam 
Metode ilmiah. Menelusuri literature yang ada 
serta menelaahnya secara tekun merupakan 
kerja kepustakaan yang sangat diperlukan dalam 
mengerjakan penelitian.
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4. Memformulasikan hipotesa. Setelah memperoleh 
informasi mengenai hasil penelitian ahli lain yang 
ada sangkut pautnya oenelitian dengan masalah 
yang ingin dipecahkan, maka tiba saatnya penetili 
memformulasikan hipotesa-hipotesa untuk 
penelitian. Hipotesa tidak lain dari kesimpulan 
sementara tentang hubungan sangkut-paut antar 
variable atau fenomena dalam penelitian yaitu: 

(a) Membangun kerangka analisa serta alat-alat 
dalam menguji hipotesa

(b) Mengumpulkan data primer
(c) Mengolah, menganalisa serta membuat 

interpretasi
(d) Membuat generalisai dan kesimpulan
(e) Membuat laporan dengan beberapa cara 

yaitu: 1) Model matematis dapat dibuat untuk 
merefleksikan hubungan antar fenomena yang 
secara implisit terdapat hipotesa, untuk diuji 
dengan tehnik statistik yang ada. 2) Peneliti 
memerlukan data yang tersedia merupakan 
fakta yang digunakan untuk menguji hipotesa. 
3) Setelah data terkumpul, Peneliti menyusun 
data untuk mengadakan analisa. Penyusunan 
data dapat dalam bentuk tabel ataupun membuat 
coding untuk analisa dengan komputer. Setelah 
data dianalisa, maka perlu diberikan tafsiran 
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atau interpretasi terhadap data tersebut. 4) Data 
tafsiran yang diberikan, maka peneliti membuat 
generalisai dari penemuan-penemuan, dan 
selanjutnya memberikan beberapa kesimpulan. 
Kesimpulan dan generalisasi ini harus berkaitan 
dengan hipotesa. 5) Langkah akhir dari suatu 
penelitian ilmiah adalah membuat laporan 
ilmiah tentang hasil-hasil yang diperoleh dari 
penelitian tersebut.
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~ 2 ~
Pentingnya Penelitian 

Kualitatif

Dalam penelitian secara umum, terdapat dua 
pendekatan penelitan yang sangat populer pada 

saat ini, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif 
(qualitative research) dan metode kuantitatif (quantitave 
research). Metode penelitian ini berbeda antara satu dengan 
lainnya walaupun pada dasarnya metode yang digunakan 
bisa saling melengkapi. Dan tentunya pengetahuan peneliti 
tentang perbedaan yang mendasar pada kedua metode ini 
akan sangat membantu peneliti didalam menyeleksi secara 
akurat proses penelitian yang sesuai masalah penelitian 
yang sedang dihadapi.

Danim (2002) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif 
dilaksanakan untuk membangun pengetahuan dan 
penemuan (meaning and discovery). Penalaran induktif dan 
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dedaktik amat dominan dalam proses penelitian kualitatif. 
Sehingga, temuan-temuan dalam penelitian ini digunakan 
untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel yang satu 
dengan lainnya. Sementara itu, penelitian kualitatif bersifat 
deskriptif, dimana data yang terkumpul berbetuk kata-kata, 
gambar-gambar, dan kalaupun ada angka-angka, sifatnya 
hanya sebagai penunjang data penelitian. 

Hal yang terpenting bagi peneliti kualitatif adalah 
membentuk temuan penelitian agar dapat bermakna 
(meaningful). Dan kehadiran metode penelitian kualitatif 
ini, Faisal (1990) berpendapat bahwa penelitian ini bersifat 
unik dari realitas sosial dan dunia tingkah laku manusia itu 
sendiri, sementara itu Suparlan mengatakan bahwa pada 
dasarnya penelitian kualitatif ini biasanya dikaitkan dengan 
pendekatan yang dalam ilmu antropologi dikenal dengan 
nama pendekatan holistik. Dimana pendekatan penelitian 
yang dilaksanakan oleh peneliti tanpa dikenal adanaya 
sampel; melainkan penelitiannya haruslah dilakukan secara 
teliti, mendalam dan menyeluruh untuk memperoleh 
gambaran mengenai prinsip-prinsip umum atau pola yang 
berlaku sehubungan dengan gejala-gejala yang ada didalam 
kehidupan sosial masyarakat (Patilima, 2005). Hal ini lebih 
jauh dipaparkan oleh Bogdan dan Biklen (1992) bahwa  
penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian untuk 
mendeskripsikan peristiwa dan perilaku orang atau suatu 
keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam 
secara naratif, dengan menekankan pada sifat kealamiahan 
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sumber data sesuai dengan karakteristik kualitatif itu 
sendiri, yaitu: (1) dilakukan pada latar alamiah, (2) bersifat 
deskriptif, (3) lebih mementingkan proses daripada hasil, 
(4) menggunakan analisis induktif, dan (5) pengungkapan 
makna adalah tujuan esensinya.

Selain itu, Metode penelitian deskriftif lebih memusatkan 
perhatian kepada peristiwa dari kejadian yang berlangsung 
saat ini. Ada beberapa jenis studi penelitian deskriftif antara 
lain : studi kasus, survey, studi pengembangan dan studi 
korelasi.

A. KARAKTERISTIK PENELITIAN KUALITATIF

Ada beberapa karakteristik penting dalam penelitian 
kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Bogdan dan 
Biklen (1982) yang dikutip oleh Riyanto yang meliputi:

1. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif 
diperoleh dalam setting alami. Peneliti berusaha 
memahami fenomena yang terjadi secara alami 
dalam kehidupan sehari-hari.

2. Peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama 
(human as an instrument) dalam pengumpulan 
data serta menginterpretasikannya.

3. Mayoritas penelitian kualitatif bersifat deskriptif 
dan menggambarkan semua gejala yang berkaitan 
dengan penelitian yang sedang diteliti. 
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4. Penelitian kualitatif secara umum dianalisis dengan 
pendekatan induktif, terutama pada awal waktu 
penelitian tersebut dilaksanakan. Pendekatan ini 
akan memungkinkan munculnya permasalahan 
baru yang perlu diidentifikasikan dan dijadikan 
sebagai fokus penelitian.

5. Penelitian kualitatif menuntut peneliti  peneliti tidak 
hanya menaruh perhatian terhadap bagaimana 
orang-orang yang diteliti berinteraksi tetapi juga 
arti dari perilaku itu baik untuk yang bersangkutan 
maupun untuk orang lain.

6. Dalam Penelitian kualitatif data serta informasi 
diutamakan dari peneliti itu sendiri. Hal ini 
dimaksudkan agar peneliti memahami secara 
mendalam berbagai gejala yang menjadi pusat 
perhatian berkaitan dengan kontek dimana gejala-
gejala tersebut terjadi. 

7. Individu atau orang yang dijadikan obyek dalam 
penelitian atau partisipan, yaitu individu yang bisa 
diajak kerjasama dalam pelaksanaan penelitian 

8. Dalam Penelitian kualitatif, peneliti lebih menaruh 
perhatian pada permasalahan yang penting yang 
dilihat dari kaca mata individu yang diteliti.

9. Penelitian kualitatif cenderung tidak menggunakan 
istilah populasi. Penelitian kualitatif biasanya 
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menggunakan “Purposive Sampling” untuk 
mengumpulkan data dan informasi dari berbagai 
sumber data.

10. Dalam Penelitian kualitatif, peneliti dapat 
menggunakan data kuantitatif, bukan berarti 
penelitian kualitatif mengabaikan data kuantitatif.

Sejalan dengan pemahaman karakteristik penelitian 
diatas, Bogdan dan Biklen (Sugiyono, 2006) menjelaskan 
beberapa karakteristik penelitian yaitu:  (a) Qualitative 
research has the natural setting as the direct source of data 
and researcher is the key instrument (b) Qualitative research 
is descriptive. The data collected is in the form of words of 
pictures rather than numbe. (c) Qualitative research are 
concerned with process rather than simply with outcomes 
or products. (d) Qualitative research tend to analyze their 
data inductively. (e) “Meaning” is  essential of the qualitative 
approach.

Berdasarkan karakteristik tersebut, bahwa penelitian 
kualitatif  (a) Dilakukan pada kondisi alamiah, langsung 
kesumber data dan peneliti adalah merupakan instrumen 
kunci, (b) Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data 
yang terkumpu berupa gambar atau kata-kata, sehingga 
tidak menekankan pada angka, (c) Penelitian kualitatif lebih 
menekankan pada proses daripada produk atau outcome, (d) 
Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif, 
dan (e) Penelitian kualitatif lebih menekankan makna. 
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Berdasarkan karakteristik penelitian yang dijelaskan 
diatas, Stainback (2003), juga menjelaskan bahwa metode 
penelitian kualitatif sebaiknya dilakukan secara intensif, 
dan peneliti juga tentunya harus berpartisipasi lama di 
lapangan, mencatat secara hati-hati hal-hal yang terjadi, 
melakukan analisis refleksi terhadap berbagai dokumen 
yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan 
penelitian secara mendetail.

B. MENULIS LAPORAN PENELITIAN KUALITATIF 

Pada dasarnya tujuan penelitian bukan hanya untuk 
meningkatkan pengetahuan penulis saja, melainkan 
agar orang lain yang membaca hasil penelitian tersebut 
mendapatkan pengetahuan baru serta dapat berbagi 
pengetahuan dengan orang lain.

Bogdan dan Biklen (1992) dalam bukunya yang 
berjudul An Introduction to Theory and Methods dijelaskan 
beberapa hal penting dalam menganalisis data pada 
penelitian kualitatif, yaitu: (1) upayakan agar penelitian 
tidak membias, dan buatlah batasan  masalahnya. (2) ambil 
keputusan mengenai jenis penelitian yang akan dilakukan.  
(3) susun pertanyaan-pertanyaan analitis. Siapkan sebuah 
buku catatan untuk menuliskan segala pertanyaan yang 
sekiranya akan mendukung penelitian. (4) rencanakan 
tahapan pengumpulan data sesuai dengan hasil observasi 
sebelumnya. Catatan: pastikan tahapan-tahapan dalam 
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penelitian tersebut saling terkait antara satu dengan 
lainnya. (5) tulislah “komentar pengamat”. Komentar 
tersebut adalah rekaman analisis anda. (6) tulislah memo 
untuk anda sendiri mengenai apa saja yang anda pelajari. 
(7) uji cobakan ide-ide tersebut kepada responden. (8) 
jelajahi literatur yang berkaitan dengan penelitian yang 
anda dapatkan dilapangan. (9) gunakan Metafor-metafor, 
analogi-analogi, ide-ide anda. (10) pergunakan alat bantu 
visual. Tampilkan data, temuan, analisis, dan kesimpulan 
yang menarik sehingga pembaca tidak bosan dengan tulisan 
anda.

Berdasarkan langkah-langkah pada penulisan penelitian 
kualitatif diatas, diharapkan pembaca akan mengetahui isi 
yang penelitian yang anda tulis.
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~ 3 ~
Perbedaan Penelitian 

Kualitatif dan                         
Penelitian Kuantitatif

Untuk memahami metode penelitian kualitatif dan 
kuantitatif secara mendasar,  tentunya kita harus 

mengetahui terlebih dahulu perbedaannya, dengan maksud 
agar metode penelitian yang diharapkan tidak tumpang-
tindih antara penelitian kualitatif ataupun kuantitatif. 

Terdapat tiga hal utama yang terpenting yang harus 
dipahami oleh peneliti dalam mensikapi perbedaan antara 
kedua metode penelitian ini, yaitu: perbedaan aksioma 
dasar tentang sifat realitas penelitian, perbedaan dalam 
proses penelitian, dan perbedaan dalam karakteristik 
penelitian. Hal ini seperti yang terlihat pada perbedaan yang 
ditunjukkan oleh Sugiono seperti pada gambar dibawah ini:
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Pada dasarnya pendekatan penelitian kuantitatif 
(quantitative research) dan pendekatan kualitatif (qualitative 
research) adalah merupakan pendekatan penelitian yang 
berbeda mesti saling melengkapi antara satu dengan lainya, 
karena kedua penelitian tersebut membangun jenis yang 
berbeda dari pengetahuan yang berguna dalam ilmu-ilmu 
sosial dan kependidikan. 

1. Karakteristik Penelitian Kualitatif

Riyanto (2007) mengutip pernyataan yang diungkapkan 
oleh Bogdan dan Biklen yang menjelaskan bahwa 
karakteristik penelitian kualitatif adalah:

a. Sumber data utama diperoleh dari setting alami. 
Peneliti berusaha memahami fenomena yang 
terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari.
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b. Peneliti itu sendiri sebagai instrumen kunci (human 
as instrument) dalam pengumpulan data dan 
menginterpretasikannya. Dimungkinkan penggunaan 
instrumen lain seperti: angket, test sebagai pelengkap 
jika diperlukan. Tetapi tidak dapat menggantikan 
peneliti sebagai instrumen pokok untuk memahami 
realitas berdasarkan pengamatannya sendiri di dalam 
setting dimana penelitian dilaksanakan.

c. Mayoritas penelitian kualitatif bersifat deskriptif 
dalam rangka memahami dan menggambarkan 
semua gejala yang berkaitan dalam setting yang 
diteliti. Namun demikian dalam laporan penelitian 
kualitatif juga berisi sintesis dan kesimpulan yang 
mengabstrasikan gejala yang diamati.

d. Meskipun penelitian kualitatif juga memusatkan 
perhatian pada keluaran dan efek dari multiple 
variables, tetapi pada umumnya penelitian 
kualitatif digunakan untuk memahami proses-
proses dimana shaping tersebut terjadi dan obyek 
penelitian berinteraksi satu dengan lainnyadalam 
setting tertentu atau studi kasus.

e. Penelitian kualitatif secara umum dianalisis dengan 
pendekatan induktif, terutama pada awal penelitian 
dilakukan. Pendekatan ini memungkinkan 
terjadinya permasalahan baru yang perlu 
diidentifikasi dan dijadikan fokus penelitian. 
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f. Penelitian kualitatif menuntut peneliti tidak saja 
menaruh perhatian terhadap bagaimana orang-
orang yang diteliti berinteraksi, tetapi juga arti dari 
perilaku itu baik untuk yang bersangkutan maupun 
untuk orang lain.

g. Dalam penelitian kualitatif data dan informasi 
diutamakan dari tangan 

2.  Perbedaan Karakteristik Penelitian 
Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif

Burns dan Grove (1994) menjelaskan bahwa penelitian 
kuantitatif dirancang untuk ilmu pengetahuan hard science 
yang berbasis pada kekuatan objectivitas dan kontrol; 
sedangkan penelitian kualitatif merupakan perilaku artistik. 
Hal ini dapat dilihat dari perbedaan karakteristik penelitian 
kualitatif dan kuantitatif dibawah ini.

Tabel 1. Karakteristik Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif 
(diadaptasi dari Burns & Grove, 1994)

Penelitian Kualitatif Penelitian Kuantitatif

1. Soft science
2. Fokus kompleks dan luas
3. Reduksionistik
4. Objektif
5. Penalaran logis dan deduktif
6. Basis pengetahuan: hubungan 

sebab akibat

Hard Science
Fokus ringkas dan sempit
Holistik atau menyeluruh
Subyektif atau perspektif
Penalaran: dialitik induktif

Basis pengetahuan: makna dan 
temuan
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7. Menguji teori

8. Kontrol atas variabel
9. Instrumen
10. Elemen dasar analisis: angka 
11. Analisis statistik atas data
12. Generalisasi

Mengembangkan/ membangun 
teori
Sumbangsih tafsiran
Komunikasi dan Observasi
Elemen dasar analisis: kata-kata
Interpelasi individual
Keunikan 

Dari dua perbedaan diatas dapat dijelaskan bahwa 
pendekatan filosofis dan aplikasi metode dalam kerangka 
penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memproduksi ilmu 
soft science seperti sosiologi, antropologi. Penelitian kualitatif 
berangkat dari ilmu-ilmu perilaku dan ilmu-ilmu sosial, 
termasuk antropologi. Esensinya adalah sebagai sebuah 
metode pemahaman atas keunikan, dinamika, dan hakikat 
holistik dari kehadiran manusia dan interaksinya dengan 
lingkungan. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran 
(truth) adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui 
penelaahan terhadap orang-orang dalam interaksinya 
dengan situasi sosial kesejarahan (sociohistorical) mereka. 
Pada fokus penelitian,  qualitative research mempunyai fokus 
penelitian yang kompleks dan luas, sebab peneliti kualitatif 
bermaksud untuk memberi makna atas fenomena secara 
holistik dan harus memerankan dirinya secara aktif dalam 
keseluruhan proses studi. Oleh karena itu, temuan dalam 
studi kualitatif sangat dipengaruhi oleh nilai dan persepsi 
peneliti (researcher’s values and perception) (Danim, 2002). 
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3. Pendekatan

Dalam  pendekatan penelitian kualitatif, para peneliti 
mempunyai cara-cara yang berbeda dalam mengadakan 
pendekatan penelitian, antara lain: (a) mengidentifikasi 
variabel-variabel masukan dan keluaran yang menjadi 
pusat perhatian penelitiannya; (b) mengelaminir atau 
mengontrol variabel-variabel; (c) memilih subyek dengan 
cara random; (d) melakukan treatment; (e) membandingkan 
pengaruh treatment dengan menggunakan batas kesesatan 
tertentu. Jika pengontrolan variabel tidak dapat dilakukan 
maka pengontrolan dapat dilakukan dengan menagdakan 
manipulasi statistik. Selain itu, dalam memahami gejala-
gejala atau variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti, 
tentunya dalam hal ini peneliti juga diharuskan untuk 
dapat ikut langsung dalam penelitian tersebut (participant 
observation), dan selanjtnya peneliti mengadakan 
cross-check mengenai hal-hal yang penting serta dapat 
membandingkan antara sumber satu dengan lainnya 
sampai peneliti merasa yakin dan puas terhadap informasi 
yang dikumpulkan tersebut benar.

4.  Desain

Pada penelitian kualitatif, desain penelitiannya bersifat 
lentur (eclectic), sehingga tidak perlu terlalu lengkap, karena 
sifatnya yang eclectic maka pada saat penelitian di lapangan, 
hasil yang didapat bisa saja berubah sejalan dengan 
ditemukannya fenomena-fenomena baru yang merupakan 
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pendukung penelitian. Bahkan desain penelitian kualitatif 
dapat berkembang disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi 
penelitian kualitatif, didamping desainnya bersifat  eclectic, 
juga bersifat emergent.

Sebaliknya, desain penelitian kuantitaif adalah 
penelitian yang harus ditentukan terlebih dahulu dan tidak 
dapat diadakan perubahan pada saat penelitian berlangsung 
(preordained). Jika perubahan disain dilakukan selama 
penelitian barjalan maka akan berakibat fatal. Sebab hal 
ini akan berarti mengacaukan hubungan antara variabel-
variabel yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan 
demikian desain penelitian kuantitatif bersifat fixed.

5.  Analisis Data 

Analisis data untuk penelitian kualitatif dilakukan 
dengan non statistik, yaitu analisis deskriptif kualitatif 
dengan menggunakan reduksi data, display data, verifikasi 
dan simpulan (Milles dan Huberman, 1984). Penelitain 
kuantitaif dilakukan dengan statistik deskriptif kuantitatif 
dan statistik inferensial baik parametrik maupun non 
parametrik.
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Tabel 2. Perbedaan antara Penelitian Kualitatif dan 
Penelitian Kuantitatif

Penelitian Kualitatif Penelitian Kuantitatif

1. Perspektif Teori
2. Pendekatan
3. Tujuan 
4. Sikap
5. Desain
6. Realitas 
7. Gaya 
8. Kondisi
9. Ruang Lingkup
10. Treatment
11. Hubungan 

Peneliti
12. Metode

13. Variabel

- Fenomenologisme
-	 Naturalistik/	Ethnografi
- Penemuan
- Ekspansionis
- Eclectic/ Emergent
- Berganda
- Seleksi
- Bebas
- Molar
- Berubah
- Berinteraksi

- Dideskripsikan secara kualitatif 

- Tidak dihubungkan dan 
dibandingkan secara kuantitatif 
antara variabel yang satu dengan 
lainnya. Variabelnya cenderung 
bersifat ordinal dan kategorial, 
dan menekankan pada makna. 

- Menekankan pada proses
- Pendekatan Kualitatif
- Observasi alamiah tak terkontrol

- Subyektif
- Dekat dengan data
- Menyatu dengan subjek penelitian

- Orientasi pada penemuan 
(invention, discovery)

- Eksploratif
- Ekspansionistis
- Deskriptif

- Positivisme
- Eksperimental/ Survey
-	 Verifikasi
- Reduksionis
- Preordained/ Fixed
- Tunggal
- Intervensi
- Terkontrol
- Molecular
- Stabil
- Dualisme/ Independen

- Dideskripsikan secara 
kuantitatif

- Dihubungkan dan dibandingkan 
antara variabel satu dengan 
yang lain (independent dan 
dependent). Variabelnya 
cenderung berskala interval 
dan rasio

- Menekankan pada produk
- Pendekatan kuantitatif
- Pengukuran menonjol/ 

terkontrol
- Obyektif
- Jauh dari data
- Tek menyatu dengan subyek 

penelitian
-	 Orientasi	pada	verifikasi	

(pembuktian)
-	 Konfirmatif	(penegasan)
- Reduksionistis
- Inferensial
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- Induktif
- Data: valid, nyata, kaya, mendalam, 

tak dapat diulang
- Hasil tak dapat digeneralisasikan 

(studi kasus)
- Berasumsikan realitas yang dinamis
- Holistik (moler)
- Natural Setting
- Human as an instrument

- Hipotetik induktif- deduktif
- Data: andal, mantap, dan dapat 

diulang
- Hasil dapat digeneralisasikan

- Berasumsi realitas yang statis
- Particularistik (molekular)
- Non-natural setting
- Non-human as instrument
- Probabilistik statistik

- Informan
- Struktur sebagai ritual constrain
- Desain/ proposal lentur, berubah
- Bentuk laporan studi kasus, hidup, 

dan tak bersifat teknis
-	 Interpelasi	idiografik

- Kriteria kebenaran data:
a. Kredibilitas
b. Transferabilitas
c. Dependabilitas
d.	Confirmabilitas

- Dalam pengumpulan data time 
sampling dan snow ball sampling

- Responden
- Tidak perlu struktur baku
- Desain pasti(preordinat)
- Bentuk laporan bersifat teknis, 

kering, menjemukan
- Nomotetis (menurut hukum 

generalisasi)
- Kriteria yang digunakan: 

a. Validitas
b. Reliabilitas
c. Objektivitas

-  Dalam pengumpulan data 
menggunakan random sampling
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~ 4 ~
Landasan Konseptual 
Penelitian Kualitatif 

Naturalistik

A. DEFINISI PENELITIAN KUALITATIF NATURAL-
ISTIK 

Sebagaimana telah kita maklumi bahwa dalam penelitian 
ilmiah terdapat dua paradigma penelitian yang sering 
digunakan dalam penulisan ilmiah, baik penelitian yang 
dilakukan secara mandiri, maupun secara kelompok. Kedua 
paradigma penelitian tersebut adalah paradigma penelitian 
kuantitatif, dan paradigma penelitian kualitatif. Pembedaan 
ini sering menjadi perdebatan di kalangan para pakar, 
apakah keduanya itu paradigma atau jenis atau pendekatan, 
atau bahkan metode dan teknik penelitian. Perbedaan itu 
semestinya tidak berkepanjangan manakala kita melihatnya 
dari sudut pandang yang sama. Perbedaan itu juga tidak 
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akan semakin tajam manakala kita mengembalikannya 
pada akar filosofis yang menjadi landasannya. Paradigma 
kuantitatif berlandaskan pada filosofi positivistik Auguste 
Comte, yang mencoba menerapkan metodologi penelitian 
yang lazim dilakukan dalam ilmu-ilmu pengetahuan 
alam ke dalam ilmu-ilmu pengetahuan sosial, sedangkan 
paradigma kualitatif pada umumnya berlandaskan pada 
filosofi fenomenologik Edmund Husserl.

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk penelitian 
kualitatif, yaitu penelitian inkuiri naturalistik (alamiah), 
etnografi, interaksionis simbolik, perspektif ke dalam, 
etnometodologi, fenomenologik, studi kasus, interpretatif, 
ekologis, dan deskriptif (Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 
1995). Dengan demikian, jika kita menyebut penelitian 
kualitatif naturalistik, hal ini sekaligus menandaskan bahwa 
penelitian kualitatif  sangat menekankan segi kealamiahan 
sumber data. Bogdan (1984) Wolf dan Tymiz (1977) (dalam 
Sukardi, 2003) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif 
naturalistik sebagai pemahaman fenomena sosial dari sisi 
si pelaku sendiri. Menurut mereka, penelitian kualitatif 
naturalistik bertujuan mengetahui aktualitas, realitas 
sosial dan persepsi manusia melalui pengakuan mereka, 
yang mungkin tidak dapat diungkap melalui penonjolan 
pengukuran formal atau pertanyaan penelitian yang telah 
dipersiapkan terlebih dahulu. Artinya bahwa peneliti 
berusaha secara aktif melakukan interaksi dengan subyek 
atau responden yang diteliti dengan kondisi apa adanya 
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dan tidak direkayasa agar data yang diperoeh merupakan 
fenomena yang asli dan natural (alamiah).

B. ASUMSI DASAR PENELITIAN KUALITATIF 
NATURALISTIK 

Seorang peneliti kualitatif naturalistik perlu memahami 
asumsi dasar yang dimiliki oleh penelitian kualitatif 
naturalistik. Pemahaman terhadap asumsi dasar ini akan 
sangat bermanfaat ketika peneliti mengembangkan teori 
dasar. Beberapa asumsi dasar yang ada dalam penelitian 
kualitatif naturalistik adalah sebagai berikut:

1. Manusia hidup adalah manusia yang memiliki 
kemampuan untuk mengungkapkan tindakan 
melalui perbuatan dan bahasa, baik lisan 
(perkataan), maupun tulis kepada diri sendiri 
maupun kepada orang lain. 

2. Peneliti kualitatif naturalistik cenderung melihat 
gejala atau fenomena sebagai gejala atau fenomena 
yang divergen atau menyebar daripada sebagai 
gejala atau fenomena yang convergen atau menyatu 
ke dalam satu titik. 

3. Tindakan dan ucapan seseorang akan dapat 
membawa kepada situasi yang dapat merefleksikan 
maksud seseorang maupun kelompok orang 
tersebut. Dalam masalah sosial-budaya, penga-
laman aktor bukan hanya bersifat individual, tetapi 
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dapat pula merupakan jalinan intersubjektif dalam 
kelompok masyarakat tersebut. 

4. Makna tindakan pemakai bahasa pada prinsipnya 
tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan 
lingkungannya. 

5. Menggambarkan kehidupan manusia pada 
prinsipnya kurang tepat jika direduksi menjadi 
bagian-bagian yang terpisah. Kehidupan manusia 
secara keseluruhan mungkin lebih utama dan 
memiliki makna yang lebih komprehensif daripada 
melihat kehidupan manusia dalam kondisi terpisah-
pisah. 

6. Tindakan dan penggunaan bahasa merupakan 
hukum yang sengaja diatur untuk lebih bermanfaat 
dalam kehidupan. Hukum diciptakan oleh institusi 
sosial, dan dijunjung tinggi oleh para anggotanya 
yang hidup bersama mereka. 

7. Jati-diri peneliti pada prinsipnya erat kaitannya 
dengan fungsi dirinya sebagai aktor dan pemakai 
bahasa. (Sukardi, 2004). 

C. AKSIOMA PENELITIAN KUALITATIF  NATURAL-
ISTIK

Penelitian kualitatif naturalistik memiliki  aksioma 
yang berbeda dari jenis penelitian yang bersifat positivistik. 
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Aksioma yang berlaku dalam penelitian kualitatif 
naturalistik adalah sebagai berikut.

1. Aksioma tentang Realitas atau kenyataan 

a. Realitas atau kenyataan itu kompleks. Sistem 
dan organisme tidak dapat dipisah-pisahkan. 
Keberadaannya bergantung pada interaksi 
timbal-baliknya; dan makna tidak atomistik 
melainkan kontekstual. 

b. Ada tata dalam realitas. Semua yang nampak 
tertata itu ditentukan oleh alam pikir kita. Itu 
merupakan fungsi tata pikir kita; Orientasi 
perilaku manusia itu pluralistik, baik orientasi 
pada nilai.

c. Realitas atau kenyataan itu tampil dalam 
berbagai perspektif. Pespektif yang dipakai 
seseorang mempengaruhi apa yang nampak 
sebagai realitas; Apa yang kita yakini 
mempengaruhi penampakan realitas; Realitas 
ada sebagaimana dikenal manusia, dan bukan 
ada sebagaimana adanya. 

d. Terjadinya hubungan timbal-balik antara berbagai 
sesuatu. Segala sesuatu saling berhubungan. 
Ada jaringan keterhubungan alam semesta. Ada 
keterkaitan timbal-balik antara yang mengenal 
dengan yang dikenalnya. 
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2. Aksioma tentang interaksi antara yang mengenal 
dan yang dikenal :

a. Hubungan itu indeterminatif. Ada keterlibatan 
timbal-balik antara yang mengenal dengan yang 
dikenalnya. Proses observasi mempengaruhi 
hasilnya. 

b. Kausalitas itu timbal-balik. 
c. Pengenalan kita itu sifatnya perspektif. Dari 

mana dan cara bagaimana akan mempengaruhi 
apa yang kita lihat; Pengetahuan dijaga (dari 
“bias”) bukan dengan mengabstraksikan dari 
semua perspektif, melainkan dengan membuat 
keseimbangan perspektif ganda untuk 
menghindarkan “bias”; sehingga objektivitas 
itu merupakan ilusi. 

D. KARAKTERISTIK PENELITIAN KUALITATIF 
NATURALISTIK 

Penelitian kualitatif Naturalistik memiliki karakteristik 
tersendiri sehingga dapat membedakana dengan jenis 
penelitian yang lain. Beberapa karakteristik tersebut 
menurut Bogdan dan Biklen (1995) adalah:

Penelitian kualitatif memiliki setting (latar) alamiah 
sebagai sumber data langsung dan peneliti merupakan 
instrumen kunci. 
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1. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif 

2. Peneliti kualitatif  lebih memberikan perhatian 
pada proses daripada hasil.

3. Peneliti kualitatif cenderung menganalisis datanya 
secara induktif 

4. “Makna” merupakan perhatian utama bagi 
pendekatan kualitatif.  

Berbeda dengan Bogdan dan Biklen, Guba (lihat Noeng 
Muhadjir, 1990) mengetengahkan empat belas karakteristik 
yang dimiliki oleh penelitian naturalistik yang dapat 
disebutkan berikut ini.

1. Konteks natural, artinya suatu fenomena hanya 
dapat ditangkap dan dipahami maknanya dalam 
keseluruhan dan tidak dapat dilepaskan dari 
konteksnya. 

2. Manusia sebagai instrumennya, dalam hal ini si 
peneliti sendiri atau orang lain sebagai instrumen 
pengumpul data. Kelebihan manusia sebagai 
instrumen adalah karena manusia memiliki 
kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 
berbagai ragam realitas yang tidak dapat dikerjakan 
oleh instrumen selain manusia, seperti kuesioner 
dan semacamnya. Di samping itu, instrumen 
manusia mampu menangkap makna, interaksinya 
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sarat nilai, lebih-lebih untuk menghadapi nilai 
lokal yang berbeda. 

3. Pemanfaatan pengetahuan yang tak terkatakan. 
Sifat naturalistik memungkinkan kita mengangkat 
hal-hal yang tak terkatakan untuk memperkaya 
hal-hal yang terekspresikan. Realitas itu memiliki 
nuansa ganda yang sukar dipahami tanpa 
memperkaya yang terekspresikan dengan yang tak 
terkatakan. 

4. Metode Penelitian kualitatif naturalistik lebih 
memilih metode kualitatif daripada kuantitatif, 
karena lebih mampu mengungkap realitas ganda. 
Metode kualitatif juga lebih mengungkap hubungan 
wajar antara peneliti dengan responden; dan karena 
metode penelitian kualitatif lebih sensitif dan 
adaptif terhadap berbagai pengaruh timbal balik.  

5. Pengambilan sampel secara “purposive”. Penelitian 
naturalistik menghindari pengambilan sampel 
secara acak, yang menekan kemungkinan 
munculnya kasus menyimpang. Dengan 
pengambilan secara “purposive”, hal-hal yang 
dicari dapat dipilih pada kasus-kasus ekstrim, 
sehingga hal-hal yang dicari tampil menonjol dan 
pada akhirnya dapat mudah dicari maknanya. 

6. Analisis datanya secara induktif. Penelitian kualitatif 
naturalistik lebih menyukai analisis induktif 
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daripada deduktif, karena dengan cara tersebut 
konteksnya akan lebih mudah dideskripsikan. 

7. Grounded theory. Penelitian naturalistik lebih 
mengarahkan penyusunan teori (yang lebih 
mendasar) diangkat dari empiri, bukan dibangun 
secara apriori. 

8. Desain bersifat sementara. Penelitian kualitatif 
naturalistik cenderung memilih penyusunan desain 
sementara daripada mengkonstruksinya secara 
apriori, karena realitas ganda sulit dikerangkakan. 
Alasan lain, karena peneliti sulit mempolakan 
lebih dahulu apa yang ada di lapangan; dan karena 
banyak sistem nilai yang terkait serta interaksinya 
tak terduga. 

9. Hasil yang disepakati. Penelitian kualitatif 
naturalistik cenderung menyepakatkan makna dan 
tafsir atas data yang diperoleh dengan sumbernya. 
Maksudnya peneliti perlu mencari kepastiannya 
pada penduduk yang tinggal dalam konteksnya, 
karena responden lebih memahami konteksnya 
daripada si peneliti. 

10. Bentuk laporan studi kasus. Penelitian kualitatif 
naturalistik lebih menyukai modus laporan studi 
kasus daripada modus lain, karena dengan modus 
laporan studi kasus deskripsi realitas ganda yang 
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tampil dari interaksi peneliti dengan responden 
dapat terhindar dari “bias”. 

11. Penafsiran idiografik. Penelitian kualitatif 
naturalistik mengarah ke penafsiran data (termasuk 
penarikan kesimpulan) secara idiografik (dalam 
arti keberlakuannya bersifat khusus); bukan ke 
nomothetik (dalam arti mencari hukum keberlakuan 
yang sifatnya umum), karena penafsiran yang 
berbeda nampaknya lebih memberi makna untuk 
realitas yang berbeda konteksnya.

12. Aplikasinya tentatif. Penelitian kualitatif naturalistik 
cenderung lebih menyukai aplikasi tentatif daripada 
aplikasi meluas atas hasil temuannya, karena realitas 
itu ganda dan berbeda; juga karena interaksi antara 
peneliti dengan respondennya bersifat khusus dan 
tak dapat diduplikasikan.  

13. Konteks terfokus. Sifat holistik dari penelitian 
kualitatif naturalistik ditelaah dengan 
mengaksentuasikan pada fokus sesuai dengan 
masalahnya, evaluasinya atau tugas-tugas yang 
hendak dicapai. Dengan pengambilan fokus ikatan 
keseluruhannya tidak dihilangkan dan tetap terjaga 
keberadaannya dalam konteks; tidak dilepaskan 
dari sistem nilai lokalnya. 

14. Kriteria keterpercayaan. Kriteria keterpercayaan 
dalam penelitian kualitatif positivistik membeda-
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kan empat kriteria keterpercayaan, yaitu: 
validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, 
dan objektivitas. Dalam penelitian kualitatif 
naturalistik, keempatnya diganti oleh Guba dengan 
kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan 
konfirmabilitas. 

E. TUJUAN PENELITIAN KUALITATIF NATURALISTIK 

Bogdan, Wolf dan Tymiz (lihat Sukardi, 2003), 
menjelaskan tujuan penelitian kualitatif naturalistik adalah 
untuk mengetahui aktualitas, realitas sosial dan persepsi 
manusia melalui pengakuan mereka yang mungkin tidak 
dapat diungkap melalui penonjolan pengukuran formal 
atau pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan terlebih 
dahulu. Para peneliti kualitatif naturalistik meyakini bahwa 
untuk memahami gejala sosial yang paling tepat adalah 
apabila mereka mampu memperoleh fakta pendukung yang 
sumbernya berasal dari persepsi dan ungkapan dari para 
pelaku itu sendiri. 

Untuk mengetahui permasalahan dan jawaban tentang 
bagaimana melakukan profesi berdagang yang baik, akan 
lebih tepat jika peneliti dapat memperoleh informasi dari 
seseorang yang berprofesi sebagai pedagang yang sukses 
dengan cara melakukan pengamatan, dan ikut melakukan 
aktivitas berdagang. Pengamatan dan pengalaman yang 
dilakukan para peneliti mempunyai peranan yang sangat 



40

DR. Chairun Nasirin, M.Pd., MARS.

penting dalam memecahkan permasalahan, dan hal ini 
sama bobotnya dengan memperoleh data dari teori tentang 
cara berdagang yang handal.

Penelitian kualitatif naturalistik juga berusaha 
untuk menampilkan “sebuah episode kehidupan” yang 
didokumentasikan dalam setting (latar) yang alami, yang 
menggambarkan sesuatu: sedekat mungkin sama dengan 
keadaan senyatanya; bagaimana orang merasakan apa yang 
mereka ketahui; dan apa yang mereka lakukan, mereka 
percayai, dan menjadi bagian hidup mereka.

Dilihat dari segi orientasinya, penelitian kualitatif 
naturalistik berorientasi pada proses. Karena berorientasi 
pada proses, maka penelitian kualitatif naturalistik dianggap 
tepat untuk memecahkan permasalahan penelitian yang 
berkaitan dengan kegiatan manusia, seperti: perubahan 
perilaku manusia dalam pembangunan, perilaku siswa dalam 
sekolah, peran dokter dan pasien dalam proses penyembuhan, 
di mana dalam kegiatan tersebut pengungkapan fenomena 
lebih bersifat ganda dan non linier.

Secara garis besar, Bogdan dan Biklen (1982) 
merumuskan tujuan penelitian kualitatif naturalistik 
adalah: pertama, mengembangkan konsep-konsep yang 
peka; kedua, menggambarkan realitas ganda; ketiga, 
memperoleh teori dasar (grounded theory);dan keempat, 
mengembangkan pemahaman.
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~ 5 ~
Ilmu Pendukung 

Penelitian Kualitatif

Beberapa buku tentang penelitian kualitatif yang ditulis 
oleh para pakar penelitian kualitatif, menjelaskan 

bahwa penelitian kualitatif sering juga dikatakan sebagai 
penelitian grounded research. The discovery of Grounded 
Theory yang ditulis oleh B.G. Glaser dan Anselin L. Strauss 
dijelaskan bahwa jenis penelitian grounded ini  mempunyai 
tingkatan yang  lebih tinggi, sebab dalam penelitian ini, 
peneliti dituntut kejeniusannya. Artinya bahwa kalau dalam 
penelitian kualitatif yang bukan grounded research, biasanya 
peneliti berangkat dari teori ke data; tetapi dalam penelitian 
grounded, peneliti harus menemukan teori baru baik yang 
bersifat invention maupun discovery.

Adapun ilmu-ilmu lain yang merupakan pendukung 
ilmu penelitian kualitatif ini antara lain:
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1. Fenomenologis; yaitu ilmu penelitian kualitatif yang 
menekankan pada fenomena yang muncul dalam 
perilaku manusia. Artinya bahwa dalam penelitian ini 
keterlibatan peneliti dalam proses perilaku manusia 
dan konteksnya dan memahami makna berbagai 
peristiwa dan interaksi sosial-budaya manusia dalam 
situasi khusus.

2. Etnometodologi; merupakan sebuah metode penelitian 
yang lebih menekankan pada subyek pokok yang 
diteliti. Subyek pokok ini adalah orang (individu) atau 
kelompok tertentu. Dengan demikian peneliti secara 
langsung dengan subyek tanpa dibebani oleh metode 
yang digunakan.

3. Semiotik (Ilmu Tanda); dimana setiap tingkah laku 
dan karya adalah tanda-tanda lahiriah yang harus 
ditafsirkan maknanya. 

4. Hermeneutics yang memiliki makna: (1) mengungkapkan 
pikiran-pikiran seseorang dalam bentuk kata-kata; 
(2) menerjemahkan, dan; (3) sebagai penafsir. Dalam 
hubungannya dengan penelitian kualitatif, peneliti 
diharapkan dapat menafsirkan setiap peristiwa agar 
makna yang terkandung dapat secara jelas dipahami 
atau setiap peristiwa  dapat bermakna.

5. Ilmu Budaya; yaitu agar setiap peristiwa, tingkah laku 
dan karya itu selalu dipengaruhi oleh budaya tertentu 
dan konteks budaya harus diperhatikan.
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A. MEKANISME PEMAHAMAN PENELITIAN 
KUALITATIF

Pada dasarnya penelitian kualitatif adalah suatu metode 
penelitian untuk dapat mengetahui secara jelas, terperinci 
dan secara mendalam tentang suatu obyek yang kita teliti, 
dengan maksud untuk mendapatkan feel the object yang 
kita inginkan. Data kualitatif menyediakan kedalaman 
dan terinci melalui kutipan secara langsung, dan deskripsi 
yang teliti tentang situasi program, kejadian, orang, 
interaksi, dan perilaku yang teramati. Penggambaran rinci, 
kutipan langsung, dokumentasi, dari metode kualitatif  
dikumpulkan sebagai narasi yang dihasilkan dari format 
pertanyaan terbuka tanpa ada upaya untuk mencocokkan 
dalam kegiatan program atau pengalaman orang lain 
kedalam hal yang telah diasumsikan sebalumnya. Katagori-
katagori yang telah tersedia dalam yang tersedia dalam 
kuisioner tentunya telah dibakukan seperti jawaban yang 
akan didapati dari wawancara. 

Sementara itu, dalam pengumpulan data, evaluator 
tentunya akan berupaya untuk dapat menangkap secara 
cermat dan terperinci mengenai hal-hal yang terpenting 
yang didapati dari pengalaman orang-orang yang dijadikan 
sebagai salah satu sumber data penting. Sehingga apa yang 
dikatakan oleh orang yang diwawancarai adalah merupakan 
sumber utama data penelitian kualitatif. Namun demikian, 
ada pembatasan seberapa banyak yang dapat dipelajari dari 
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apa yang dikatakan orang. Dan tujuan utama dari deskripsi 
pengamatan adalah untuk melibatkan pembaca kedalam 
latar belakang suatu masalah yang telah diamati. Data yang 
paparkan haruslah jelas, faktual, dan menyeluruh tanpa ada 
hal yang tidak relevan. 

Validitas data metode kualitatif akan sangat tergantung 
pada kemampuan pada evaluator itu sendiri, karena 
pengamat adalah instrumen penting dalam penelitian 
kualitatif. Berkenaan dengan hal tersebut diatas Patton 
mengutip pernyataan yang dijelaskan oleh Guba dan Lincoln 
mengenai validitas ini bahwa dikarenakan seringkali 
tidak seperti peneliti yang sifatnya naturalistik, dirinya 
merupakan instrumen, maka perubahan yang diakibatkan 
oleh kelelahan, berganti pengetahuan, kerjasama, seperti 
halnya variasi, yang diakibattkan oleh latihan yang berbeda-
beda kemampuan, dan pengalaman di antara instrument 
yang berbeda, hal tersebut dapat terjadi dengan mudah. 
Tetapi hanyut dalam kelakuan ini lebih daripada terimbangi 
oleh keluesan, pemahaman, dan kemampuan membangun 
pengetahuan tersembunyi yang merupakan daerah ganjil 
dari instrumen manusia. Dari penjelasan diatas dapatlah 
dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif pengamat 
merupakan instrument terpenting yang tentunya harus 
dapat terjun langsung dalam pengambilan data untuk 
mendapatkan data faktual serta akurat sesuai dengan data 
yang diinginkan oleh peneliti kualitatif tersebut. 



45

METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF

1.  Merumus Judul 

Merancang judul penelitian adalah merupakan bagian 
yang terpenting dalam menentikan topik penelitian. 
Ada peneliti yang memberi judul penelitian pada awal 
penulisan laporan penelitian. Dengan langkah ini tentunya 
peneliti akan terarah untuk memikirkan hal-hal yang 
penting, sehingga peneliti tentunya akan terbantu dalam 
memfokuskan perhatian pada penyusunan topik penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, umunya judul disusun 
berdasarkan masalah yang ditetapkan sehingga akan 
mencerminkan permasalahan yang akan diteliti sehingga 
peneliti akan dengan mudah menetapkan variabel, 
instrumen penelitian, analisis data serta kesimpulan. 

Dalam penyusunan judul sebaiknya singkat, jelas dan 
bermakna dan berusaha untuk menghindari penggunaan 
kata-kata yang tidak perlu seperti kata di mana, hal mana, 
dan yang mana. Selain itu, judul tersebut tentunya dapat 
mencerminkan isi. Wilkinson yang di kutip oleh Creswell 
(1994) menjelaskan bahwa “Judul tidak lebih dari 12 kata” 
artinya penulis diharapkan untuk dapat membuang kata 
sandang dan kata depan yang tidak perlu, dan pastikan 
judul tersebut telah mencakup fokus penelitian. Selain itu 
creswell juga menyarankan agar membuat judul dengan 
ringkas dan menghidari kata-kata yang tidak perlu, seperti 
“sebuah studi tentang...”. pergunakanlah judul tunggal, 
seperti “Persepsi Anak Mengenai Lingkungan Kota.” Judul 
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tersebut sangatlah singkat namun padat dan terfokus; selain 
itu judul tidak lebih dari 12 kata. Menurut Wilkinson, 
buanglah kata sandang dan kata depan, pastikan judul 
tersebut mencakup fokus atau topik penelitian.

Selain itu, Patilima menjelaskan bahwa dalam 
menentukan topik penelitian ada beberapa hal penting 
untuk dipahami oleh peneliti yaitu:

1. Apakah topik penelitian tersebut bersifat Feasible 
atau jumlah subjek dapat ditetapkan dan ruang 
lingkup penelitian difokuskan pada masalah yang 
detail. Penelitian dapat dilaksanakan dalam kurun 
waktu tidak terlalu lama. 

2. Apakah interesting (menarik) ? 

3. Apakah Novel ? peneliti memandang bahwa topik 
yang akan ditulis  adalah merupakan topik yang 
baru dan belum pernah dikaji sebelumnya.

4. Ethical? yaitu apakah penelitian tersebut tidak 
merugikan subjek dan objek yang diteliti, karena 
sifat penelitian yang deskriptif dan setting penelitian 
yang hanya berupa studi lapangan sebagai sumber 
data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber 
data sekunder.

5. Bersifat Relevan?  apakah penelitian tersebut dapat 
menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi 
ilmu pengetahuan. 
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Sehingga dalam penentuan topik pada sebuah penelitian 
Creswell lebih jauh memaparkan bahwa:

(a) apakah topik yang ditulis tersebut dapat diteliti, 
mengingat waktu, sumber daya, dan data yang 
tersedia?

(b) Adakah kepentingan pribadi dalam topik 
tersebut untuk mendukung perhatian ?

(c) Adakah kemungkinan topik tersebut 
diterbitkan dalam suatu jurnal ilmiah?

(d) Apakah penlitian tersebut untuk mengisi 
suatu kekosongan, meniru, memperluas atau 
mengembangkan gagasan baru dalam literatur 
ilmiah?; dan 

(e) Apakah penelitian tersebut menyum-bang 
pada tujuan karir?

Judul pada penelitian kualitatif bertujuan untuk dapat 
mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial secara 
luas dan mendalam. Adapun rumusan judul yang baik 
sedapatnya memiliki komponen-komponen sebagai berikut 

a. Judul memiliki sifat yang jelas
b. Judul memiliki obyek kajian 
c. Judul memiliki subyek sebagai sasaran
d. Tertera tempat penelitian
e. Tertera waktu penelitian 
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2.  Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian selalu terjadi pengumpulan 
data. Dalam hal pengumpulan data, penelitian kualitatif 
lebih mengutamakan comparability dan translatability  dari 
temuan-temuannya, bukannya transfer temuan-temuan 
tersebut terhadap kelompok atau populasi lain yang tidak 
diteliti. Karena itu, seleksi sampel dalam penelitian kualitatif 
tidak bersifat statis, melinkan bersifat dinamis, dari fase ke 
fase lain, berurut (sequential), berkembang (developmental), 
dan kontekstual. Artinya bahwa penelitian kualitatif 
berupaya mengembangkan ranah penelitian dengan terus-
menerus memperhalus pertanyaan penelitian dan bahkan 
memunculkan pemikiran dan hipotesis baru bagi penelitian 
terkait berikutnya. 

Selain itu, jenis metode yang dipilih dan digunakan 
dalam pengumpulan data, tentunya harus sesuai dengan 
sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan. Berikut 
uaraian beberapa metode pengumpulan data dalam suatu 
penelitian:

1. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan serangkaian proses bertemu 
muka antara peneliti dan responden, yang direncanakan 
untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Peneliti 
menanyakan sesuatu yang telah direncanakan kepada 
responden. Hasilnya dicatat, diadministrasi untuk dapat 
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menjadi materi atau informasi penting dalam penelitian. 
Dalam proses wawancara ini dimungkinkan terjadinya 
wawancara interkatif antara peneliti dan responden atau 
dari responden kepada peneliti. Akan tetapi posisi peneliti 
sebaiknya tetap yang mengendalikan situasi wawancara, 
sehingga informasi yang diperlukan dapat diperoleh secara 
maksimal. Dalam wawancara peneliti tentunya dapat a) 
melibatkan diri langsung dengan responden, b) bertatap 
muka dan menggunakan percakapan verbal, c) kadang 
menggunakan kuestioner sebagai pedoman wawancara, d) 
atau juga dapat menggunakan information technology (IT) 
dengan menggunakan television conference. 

Ada dua alasan mengapa metode wawancara ini 
penting dalam menggali informasi dan mengumpulkan 
data. Pertama, dengan wawancara peneliti dapat menggali 
tidak saja apa-apa saja yang diketahui dan dialami oleh 
responden yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi pada 
diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada 
informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu 
yang berkaitan dengan masa lamapau, masa sekarang 
dan masa yang akan datang. Sementara itu, wawancara 
berstruktur yaitu pertanyaan dan alternatif jawaban yang 
diberikan kepada subjek telah ditetapkan terlebih dahulu 
oleh pewawancara. 

Sehubungan dengan instrumen yang digunakan 
dalam interview, Arikunto (1987) membedakan dua jenis 
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wawancara ini menjadi: (1) Pedoman wawancara tidak 
berstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat 
garis besar yang akan ditanyakan. Pewawancara sebagai 
pengemudi jawaban responden. Jenis ini cocok untuk jenis 
penelitian kasus. (2) Pedoman wawancara terstruktur 
yaitu pedoman wawancara yang disusun secara rinci 
sehingga menyerupai check list. Pewawancara hanya tinggal 
membubuhkan tanda √ pada nomor yang sesuai. Fungsinya 
adalah untuk (a) memberikan pedoman tentang pertanyaan 
yang ditanyakan, (b) mengantisipasi kemungkinan lupa 
terhadap pokok-pokok persoalan yang ditanyakan dalam 
penelitian, (c) agar wawancara dapat efektif dan efisien.      

2.  Angket (Kuesioner)

Angket adalah alat untuk mengumpulkan data yang 
berupa daftar pertanyaan yang disampaikan kepada 
responden untuk dijawab secara tertulis. Ada dua bentuk 
angket yaitu (a) angket langsung dan angket tidak 
langsung. Kuesioner disebut langsung apabila angket 
tersebut dikirim langsung kepada orang yang diminta 
pendapat. Sebaliknya, jika angket dikirim kepada seseorang 
yang diminta pendapat tentang keadaan orang lain, 
kuesioner disebut tidak langsung. (b) Angket terbuka 
dan tertutup. Angket tertutup merupakan angket yang 
menghendaki jawaban pendek, atau jawaban diberikan 
dengan membubuhkan tanda tertentu. Daftar pertanyaan 
disusun dengan disertai alternatif jawabannya, responden 
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diminta untuk memilih salah satu jawaban atau lebih dari 
alternatif yang sudah disediakan.

3. Observasi

Pengumpulan data dengan menggunakan metode 
pengamatan adalah merupakan sebuah pengumpulan data 
yang mengharuskan peneliti untuk dapat terjun langsung 
ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan 
langsung dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-
benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Tetapi tidak 
semua perlu diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang 
terkait dengan penelitian atau data yang relevan dengan 
penelitian saja yang perlu diamati oleh peneliti. Suparlan 
(1994) yang dikutip Patilima merici metode observasi ini, 
sebagai berikut:

a. Ruang dan tempat. Artinya bahwa tugas peneliti 
adalah mengamati ruang dan tempat untuk 
mengkatagorikan pelaku yang melakukan.

b. Pelaku. Peneliti mengamati ciri-ciri pelaku yang ada 
di ruang atau tempat. Ciri-ciri tersbut dibutuhkan 
untuk mengkatagorikan pelaku yang melakukan 
interaksi.

c. Kegiatan. Pengamatan dilakukan oleh peneliti dalam 
kegiatan-kegiatannya di ruang, sehingga dapat 
menciptakan interaksi antara pelaku yang satu dengan 
pelaku lainnya dalam satu ruang atau tempat.
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d. Benda-benda atau alat-alat. Peneliti mencatat 
semua benda atau alat-alat yang digunakan oleh 
peneliti dalam kegiatan penelitian.

e. Waktu. Peneliti mencatat setiap tahapan waktu dari 
sebuah kegiatan. Dan bila memungkinkan untuk 
dapat dibuatkan kronologi dari setiap kegiatan 
tersebut, sehingga mempermudah melakukan 
pengamatan selanjutnya berdasarkan deretan 
waktu yang telah terjadwal.

f. Peristiwa. Peneliti mencatat peristiwa-peristiwa 
yang terjadi selama kegiatan penelitian berlangsung. 

g. Tujuan. Peneliti mencatat tujuan dari setiap 
kegiatan yang ada. 

h. Perasaan. Peneliti juga mencatat perubahan-
perubahan yang terjadi pada setiap pelaku kegiatan, 
baik dalam bahasa verbal maupun non verbal yang 
berkaitan dengan perasaan atau emosi.

Ada tiga jenis metode pengamatan, yaitu: (1) Metode 
Pengamatan Biasa. Metode ini sering dipergunakan oleh 
peneliti untuk mengumpulkan bahan-bahan keterangan 
yang diperlukan yang berkenaan dengan masalah-masalah 
yang terjadi  dari sesuatu peristiwa. (2) Metode Pengamatan 
Terkendali. Peneliti akan menyeleksi dan mengkondisikan 
hal-hal yang penting dalam penelitian yang terdapat pada 
ruang atau tempat kegiatan. (3) Metode Pengamatan 
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Terlibat. Adalah sebuah teknik pengumpulan data yang 
mengharuskan peneliti melibatkan langsung dalam 
kehidupan masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat 
dan memahami gejala-gejala yang ada, sesuai dengan 
makna yang diberikan atau dipahami oleh responden yang 
ditelitinya. Teknik tersebut pada dasarnya sama dengan 
metode Verstehen (pemahaman) yang dikembangkan 
oleh Max Weber.  Verstehen adalah metode pengamatan 
yang memperlakukan sesuatu gejala dari sudut pandang 
peneliti untuk memahami mengapa gejala tersebut ada dan 
berfungsi dalam struktur kehidupan para pelaku. Setiap 
informasi yang didapatkan diperlakukan sebagai fakta 
sosial yang dihubungkan dengan fakta sosial lainnya untuk 
mengidentifikasi hakekat hubungan-hubungannya, melalui 
pembuatan hipotesa dan diuji kebenarannya dilapangan 
dari sudut pandang peneliti. Proses ini berlangsung hingga 
proses penelitian berakhir.

Selain itu, observasi merupakan salah satu alat 
pengumpul data yang menggunakan indera penglihatan 
sebagai media utamanya (Sukardi 2003). Dalam  penelitian 
kualitatif; observasi merupakan alat pengumpul data utama. 
Fungsi mata sebagai media utama dalam hal ini, juga dapat 
dilengkapi dengan adanya foto kamera, vidio record dan 
film record. Dalam penelitian kualitatif, observasi dapat 
dibedakan menjadi tiga yaitu a) observasi terbuka, b) 
observasi tertutup dan c) observasi tidak langsung.
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1. Observasi dikatakan terbuka, apabila peneliti dalam 
mengambil data berinteraksi langsung dengan 
individual atau masyarakat sebagai responden. 
Keberadaan peneliti dalam melakukan observasi 
ini diketahui secara langsung oleh responden. 

2. Observasi dikatakan tertutup, apabila keberadaan 
peneliti ketika melakukan kegiatan pengamatan 
posisinya, secara sistematis tidak diketahui oleh 
responden.

3. Observasi tidak langsung, apabila peneliti ketika 
mengambil data kepada responden tidak secara 
langsung hadir dan berinteraksi dengan mereka. 
Mereka dapat menggunakan media perantara lain 
yang dapat membantu dalam pengambilan data.

Teknik pengambilan data dengan model observasi yang 
menjadi pilihan peneliti, hendaknya perlu diuraikan secara 
jelas dalam laporan penelitian. 

4. Dokumentasi Pada Penelitian Kualitatif

Teknik pengumpulan data yang juga berperan besar 
dalam penelitian kualitatif adalah dokumentasi. Dengan 
teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh 
informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi 
mereka memperoleh inoformasi dari macam-macam 
sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada responden 
atau tempat, di mana responden bertempat tinggal atau 
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melakukan kegiatan sehari-hari. 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. Dokumentasi yang telah digunakan sebaiknya 
tidak dibuang tetapi diadministrasi dengan sistematis 
dan bila diperlukan dapat dibuat sebagai lampiran data 
pendukung. 

5.  Nara Sumber

Seorang peneliti kualitatif yang terjun di lapangan, 
dapat digambarkan sebagai orang yang masuk dalam 
pasar malam, yang di dalamnya banyak sekali dijumpai 
aneka macam kegiatan, kesibukan dan banyak manusia 
berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesamanya. Untuk 
memperoleh informasi primer yang tepat dan relevan dengan 
keperluan penelitian, keberhasilannya sangat dipengaruhi 
oleh ketajaman dan kejelian peneliti dalam memilih orang-
orang yang benar-benar memiliki informasi, kemudian 
memelihara hubungan dengan responden tersebut, agar 
tetap dapat berhubungan dengan mereka. Orang yang 
memiliki informasi disebut sebagai narasumber. Dalam 
penelitian kualitatif, narasumber dibedakan menjadi dua 
macam yaitu, 1). key informan dan 2).  informan.

1. Key Informan, identik dengan gate keepers atau 
juga sering pula disebut orang kunci adalah para 
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pimpinan baik pimpinan formal maupun pimpinan 
non-formal. Tujuan pemilihan orang kunci adalah 
agar peneliti dapat memperoleh kemudahan dalam 
mencari data, mengakses objek-objek tertentu 
dan juga berhubungan dengan responden. Untuk 
mencapai tujuan tersebut para peneliti hendaknya 
memperhatikan tiga faktor penting berikut ini. 

a. Menggunakan jasa atau dengan mencari 
keterangan dari orang yang berwenang baik 
secara formal maupun secara informal. 

b. Menggunakan teknik wawancara sebagai 
langkah awal penelitian

c. Melakukan observasi terbatas dengan fokus 
pertanyaan siapakah orang-orang yang 
menduduki jabatan pimpinan dalam struktur 
organisasi masyarakat. 

2. Informan, yaitu orang-orang yang memiliki 
informasi tentang masyarakat yang diteliti. Di 
masyarakat, mereka adalah di antara seseorang atau 
sekelompok tokoh masyarakat, tokoh agama dan 
atau tokoh pemuda yang mendapat kepercayaan di 
masyarakatnya. Orang ini masih disebut seorang 
pemberi informasi manakala mereka masih berada 
dan menjadi satu dengan masyarakat yang hendak 
diteliti. Ketika orang tersebut sudah tinggal di 
tempat lain dalam jangka waktu tertentu, atau 



57

METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF

orang tersebut lama tidak berinteraksi dengan 
masyarakatnya, atau berpindah ke masyarakat lain 
dalam periodik waktu lama, mereka itu tidak tepat 
lagi disebut informan. 
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~ 6 ~
Menentukan Rencana 
Penelitian Kualitatif

A. RENCANA PENELITIAN

Rencana penelitian adalah gambaran secara terperinci 
mengenai proses yang akan dilakukan oleh peneliti untuk 
memecahkan masalah dalam penelitian. Selain itu, adapun 
tujuan penelitian adalah untuk memberitahukan secara jelas, 
kepada pembimbing, tim peneliti, para key informan dan orang 
lain yang berkepentingan di tempat penelitian, mengenai 
tujuan penelitian, siapa yang hendak ditemui, dan apa yang 
hendak dilakukan maupun dicari di tempat penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif, para peneliti sebaiknya 
telah membuat rencana penelitian. Walaupun demikian 
sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, di mana 
rencana maupun desain penelitian dapat diubah secara 
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fleksibel dengan menyesuaikan situasi dan kondisi di tempat 
penelitian, maka para peneliti yang telah menetapkan untuk 
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif juga dapat 
mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut. 

Rencana penelitian kualitatif, berisi tentang komponen-
komponen penting, yang menggambarkan urutan tindakan 
yang harus dilakukan untuk mendapatkan data penelitian, 
sehingga pada akhirnya dapat digunakan sebagai masukan 
utama dalam pemecahan masalah penelitian. Dalam 
penelitian kualitatif komponen-komponen tersebut dapat 
digunakan sebagai tindakan awal yang berguna baik bagi 
peneliti, sponsor maupun para key informan di tempat 
penelitian.

B.  DESAIN PENELITIAN

Desain penelitian adalah merupakan bagian terpenting 
dari rencana penelitian yang menunjukkan sebagai 
gambaran mendalam tentang proses penelitian yang hendak 
dilakukan peneliti guna memecahkan permasalahan. 
Unsur-unsur penting dalam desain penelitian kualitatif di 
antaranya termasuk: 

1. Menentukan fokus penelitian yang ada pada 
umumnya berisi tentang uraian latar belakang 
permasalahan, permasalahan yang muncul, 
identifikasi fenomena permasalahan yang 
menunjukkan realitas permasalahan, menentukan 
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fokus penelitian yang dapat berfungsi sebagai guide 
atau petunjuk dalam eksplorasi data. 

2. Membangun paradigma penelitian yang sesuai dengan 
kondisi di lapangan guna mengembangkan landasan 
teori. 

3. Menentukan kesesuaian antara paradigma dengan 
teori yang dikembangkan, sehingga peneliti tetap 
yakin terhadap kebenaran teori yang dibangun 
yang pada umumnya masih saling berkaitan 
dengan paradigma yang dikembangkan. 

4. Menentukan sumber data yang dapat digali dari 
masyarakat yang diteliti. 

5. Menentukan tahapan-tahapan dalam proses 
penelitian.

6. Mengembangkan instrumen penelitian yang 
dituangkan secara tertulis sebagai fungsi 
pertanggungjawaban peneliti kepada pribadi 
sponsor maupun kepada para peneliti lainnya. 

7. Merencanakan teknik pengumpulan data yang 
digunakan dan cara pencatatannya. 

8. Rencana analisis data yang di dalamnya mencakup 
komponen-komponen seperti: kategorisasi data 
sesuai dengan karakteristik ubahan, menilai 
pengelompokan dan checking di antara para 
anggota peneliti. 
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9. Merencanakan lokasi dan tempat penelitian agar 
peneliti memperoleh informasi dari tangan pertama 
(informasi primer).

10. Merencanakan lokasi penelitian yang sesuai dan 
relevan. 

11. Menghormati etika penelitian dan, menghormati 
hak responden. 

12. Mempersiapkan laporan penulisan dan 
penyelesaian penelitian. 

C. SETTING PENELITIAN

Setting penelitian adalah tempat atau wilayah wilayah 
yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai 
objek atau tempat penlitian itu akan dilaksanakan. Dalam 
penelitian kualitatif setting terbagi atas tiga dimensi yaitu: 

1. Dimensi tempat yaitu dimensi dimana daerah 
atau wilayah merupakan sebagai subjek atau objek 
penelitian yang hendak akan diteliti. Dimensi tempat 
ini, dibedakan menjadi dimensi tempat terbuka dan 
dimensi tempat tertutup. Dikatakan sebagai tempat 
terbuka, jika daerah atau wilayah tidak dibatasi 
secara nyata, agar terpisah dari subjek/objek lain. 
Tempat terbuka ini termasuk misalnya: terminal, 
pasar, pelabuhan. Dikatakan sebagai tempat tertutup, 
jika peneliti perlu menggunakan prosedur tertentu 
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untuk dapat mengakses atau memasuki objek 
penelitian tersebut. Contoh dimensi tempat tertutup, 
misalnya kantor, lembaga, dan perusahaan. 

2. Dimensi pelaku yaitu subjek atau objek yang 
berperan dalam menentukan keberhasilan tahap 
pengambilan informasi dari suatu proses penelitian. 
Contoh dimensi pelaku ini misalnya, orang dan 
masyarakat yang tinggal bersama dalam suatu 
tempat/wilayah/daerah.

3. Dimensi kegiatan, merupakan implikasi dari 
adanya hakekat manusia atau binatang dan 
tumbuh-tumbuhan sebagai makhluk hidup. Contoh 
kegiatan dan implikasinya termasuk: manusia 
bekerja untuk mendapatkan upah atau gaji, agar 
dapat hidup layak. Binatang memakan rumput dan 
hidup berkelompok agar mereka dapat hidup dan 
mengembangkan keturunannya. 

D. LANGKAH- LANGKAH PENELITIAN KUALITATIF

Secara garis besar, pada umumnya terdapat tujuh 
langkah penelitian kualitatif, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

2. Pembatasan Masalah

3. Fokus Masalah

4. Pelaksanaan Penelitian
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5. Pengolahan dan Pemaknaan Data 

6. Pemunculan Data

7. Pelaporan Hasil Penelitian

a.   Identifikasi Masalah

 Salah satu tahapan dalam langkah penelitian yaitu 
mengidentifikasi masalah. Hal ini penting karena pada 
umumnya peneliti pemula merasa bahwa pengidentifikasian 
masalah merupakan hal yang sulit dalam penelitian. Secara 
umum suatu masalah secara substatansial merupakan suatu 
keadaan yang menyebabkan seseorang bertanya-tanya, 
berpikir, dan berupaya menemukan kebenaran yang ada, 
serta mengambil manfaatnya. Oleh karenanya, masalah 
cenderung menggambarkan adanya suatu fenomena seperti 
kesenjangan (gap), ketimpangan (disparity), ketidakcukupan 
(inadequacy), ketidaksesuaian (disegreement), ketidak-
laziman (unfamiliarity), dan keunikan (uniqueness). 
Fenomena masalah tersebut terjadi atau ada karena 
adanya sesuatu yang diharapkan, dipikirkan, dirasakan, 
tidak sama dengan kenyataan yang dihadapi sehingga 
timbul “pertanyaan” dan menantang untuk ditemukan 
“jawabannya”. Atas dasar prinsip masalah tersebut, dalam 
mengidentifikasi masalah dapat muncul pertanyaan yang 
terkait dengan apa(kah), mengapa, bagaimana, berapa, 
kapan, dan sebagainya. Dari substansi pertanyaan yang 
muncul itu tergambar subtansi masalah, dan substansi 
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masalah tersebut terkait dengan jenis penelitian tertentu. 
Dengan pernyataan lain, jenis penelitian apa yang harus 
digunakan oleh peneliti bergantung pada masalah yang 
ada. Sehingga di dalam  penelitian, peneliti sebaiknya 
melakukan identifikasi masalah dengan mengungkapkan 
semua permasalahan yang terkait dengan bidang yang akan 
ditelitinya.  

b.  Batasan Masalah

Dalam kegiatan penelitian kualitatif, hasil dari batasan 
masalah sering disebut sebagai fokus masalah penelitian. 
Sejumlah masalah yang telah berhasil diidentifikasi perlu 
dikaji, dipertimbangkan apakah perlu dilakukan reduksi 
atau tidak. Pertimbangan perlu tidaknya dilakukan reduksi, 
mestilah didasarkan berbagai pertimbangan rasional, yang 
dapat terkait dengan bermacam-macam hal. Langkah 
pertama yang dapat dilakukan untuk mempertimbangkan 
perlu tidaknya dilakukan reduksi adalah keluasan lingkup 
masalah kajian. Lingkup masalah kajian yang terlalu luas 
akan memiliki konsekuensi yang berbeda dengan masalah 
yang terlalu spesifik. Lingkup masalah penelitian yang 
terlalu luas tentu saja memungkinkan adanya hambatan dan 
tantangan yang lebih banyak bila dibanding dengan yang 
lebih spesifik. Meski demikian, bila lingkup kajian terlalu 
spesifik tentu saja memerlukan kemampuan yang khusus 
untuk dapat melakukan kajian secara mendalam. Dalam 
konteks yang demikian itulah, setidaknya merupakan salah 
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satu alasan mengapa perlu dilakukan pembatasan masalah 
dalam kegiatan penelitian. Pembatasan masalah merupakan 
langkah yang sangat penting dan “menentukan” dalam 
kegiatan penelitian. Meski demikian, harus disadari bahwa 
pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif tidak 
bersifat kaku dan ketat, melainkan bersifat tentatif. 

Dalam hal pembatasan masalah penelitian, peran 
peneliti sangatlah penting, dimana peneliti harus cermat 
dan paham terhadap masalah yang akan diteliti. Keluasan 
dan kedalaman sesuai dengan hakikat penalaran keilmuan 
dan pemecahan masalah secara sistematis dapat menjadi 
panduan pemilihan atau pembatasan masalah untuk 
dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan penelitian.

Untuk memilih dan menetapkan suatu masalah itu 
layak, tepat atau tidak, perlu diajukan berbagai pertanyaan. 
Jika jawaban atas pertanyaan itu positif, berarti dapat 
dikatakan bahwa masalah itu perlu dielaborasi menjadi 
suatu artikel. Adapun bentuk pertanyaan-pertanyaan yang 
dapat diajukan yang dapat dijadikan dalam pembatasan 
masalah antara lain, yaitu: 

1. Dapatkah masalah tersebut dikembangkan untuk 
diteliti? 

2. Adakah data atau informasi yang dapat dikumpulkan 
untuk menemukan jawaban atas masalah yang 
dipilih? 
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3. Apakah pembahasan masalah dan pemecahannya 
cukup bermanfaat? 

4. Apakah masalah tersebut memang baru dan aktual? 

5. Sudah adakah orang lain yang melakukan 
pembahasan dan pemecahan masalah tersebut? 

6. Apakah masalah tersebut layak diteliti? 

c.  Fokus Masalah

Ada beberapa pertimbangan mengapa diperlukan fokus 
masalah, yaitu: Pertama adanya pembatasan kajian. Disadari 
atau tidak, betapa pun seorang peneliti melakukan kegiatan 
penelitian, tentunya tidak pernah memulai penelitian dari 
tempat yang “kosong”. Seseorang melakukan kegiatan 
penelitian tentunya didasari oleh adanya persepsi seseorang 
akan adanya suatu masalah. Dengan menetapkan fokus 
masalah berarti seseorang telah melakukan pembatasan 
bidang kajian, yang berarti pula membatasi bidang inkuiri. 
Kedua, menetapkan fokus penelitian yang berarti memenuhi 
kriteria inklusif-ekslusif data penelitian. Artinya, dengan 
pedoman fokus masalah seorang peneliti dapat menetapkan 
mana yang data dan mana yang bukan data. Data yang 
dikumpulkan hanyalah data yang relevan dengan fokus 
penelian. Peneliti dapat mereduksi, menyingkirkan, atau 
membuang sejumlah data yang tidak relevan dengan fokus 
penelitian.
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d. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian secara garis besar dapat 
dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: (1) prapenelitian, 
(2) penelitian di lapangan, dan (3) analisis data. Suatu 
kegiatan penelitian biasanya diakhiri dengan pembuatan 
laporan hasil penelitian, lebih-lebih bila kegiatan penelitian 
tersebut disponsori oleh lembaga tertentu, pelaporan hasil 
penelitian itu menjadi wajib dilakukan. Oleh karena itu, 
dapat dipahami jika pelaporan hasil penelitian dipandang 
sebagai bagian dari pelaksanaan penelitian. Secara ringkas 
ketiga hal tersebut dapat dijelaskan berikut ini.

Dalam pelaksanaan pra-penelitian (pra-survei atau 
pra-lapangan) adalah merupakan kegiatan pemenuhan 
kebutuhan dalam pelaksanaan penelitian di lapangan 
sehingga dapat berjalan secara sistimatis, dan terstruktur. 
Ada beberapa hal  penting yang perlu dipenuhi oleh 
seorang peneliti, antara lain penyusunan rancangan atau 
skenario penelitian lapangan, memilih dan menetapkan 
lapangan penelitian atau setting (latar) penelitian, mengurus 
ijin penelitian, memilih dan menetapkan informan 
(narasumber) dan sumber data berdasarkan kriteria yang 
ditetapkan, menetapkan strategi dan teknik pengumpulan 
data, menyiapkan sarana dan prasarana penelitian. 

Ketepatan dan keakuratan prapenelitian akan 
menentukan keberhasilan penelitian. Misalnya, 
merancang pengurusan ijin ada beberapa hal yang perlu 
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dipertimbangkan, antara lain lembaga yang berwenang 
memberi ijin, cara melakukan pendekatan pada saat 
mengurus ijin. Untuk memperoleh ijin penelitian seorang 
peneliti sebaiknya mengurus ijin penelitian pada lembaga 
yang berwenang. Lembaga yang berwenang memberikan 
ijin penelitian bergantung pada jenis setting penelitian yang 
hendak dilakukan atau dipilih. Menurut Sukardi (2003) 
ada tiga cara penting yang dapat dilakukan peneliti untuk 
memperoleh ijin dari pimpinan suatu lembaga, yaitu melalui 
pendekatan informal, formal, dan gabungan. Dengan 
ijin yang telah dimiliki, diharapkan peneliti dapat merasa 
aman saat memasuki lapangan penelitian dan menemui 
narasumber. Hal yang tidak kalah penting dalam persiapan 
ke lapangan adalah adanya kesiapan fisik dan psikis peneliti. 
Dengan persiapan fisik dan psikis yang mantap seorang 
peneliti akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi saat 
berada di lapangan.

Pelaksanaan penelitian kualitatif naturalistik di 
lapangan setidaknya meliputi tiga kegiatan, yaitu memahami 
setting penelitian, memasuki lapangan penelitian, dan 
melaksanakan pengumpulan data sesuai teknik yang telah 
direncanakan. Ketiga hal tersebut secara singkat dapat 
dijelaskan berikut ini. Pemahaman setting penelitian sangat 
penting dalam kaitannya dengan pembatasan setting. Setting 
penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu setting 
penelitian terbuka dan setting penelitian tertutup. Setting 
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terbuka merupakan setting yang tidak ada pembatasan 
orang yang berada dalam setting tersebut, seperti pasar, 
toko, atau taman. Setting terbuka tersebut oleh Sukardi 
(2003) dinyatakan dengan istilah publik. Setting tertutup 
merupakan setting penelitian yang memiliki keterbatasan 
tertentu sehingga tidak sembarang orang dapat masuk atau 
berada di lingkungan setting tersebut secara bebas, misalnya 
kantor, sekolah, perusahaan dan sebagainya. Pemahaman 
akan setting oleh peneliti memberikan peluang penetapan 
teknik pengumpulan data dan waktu pengumpulan datanya. 
Misalnya, apakah pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi partisipasi, observasi nonpartisipasi, wawancara, 
atau dokumentasi.

Dalam kegiatan penelitian di lapangan, peneliti 
tentunya diharuskan dapat menemui narasumber atau 
responden. Sukardi (2003) mengutip pernyataan yang 
diungkapkan oleh Bohdan yang menyatakan ada empat 
kegiatan penelitian  yang berhubungan dengan narasumber 
atau responden ini, yaitu (1) peneliti menghubungi kawan, 
relasi, dan pribadi lain yang relevan dan sesuai dengan 
substansi yang telah ditentukan dalam rencana, (2) peneliti 
melibatkan diri dengan responden yang diinginkan untuk 
berkomunikasi dan berinteraksi, (3) peneliti mendatangi 
tempat tinggal orang yang dijadikan subjek penelitian, dan 
(4) peneliti membuat selebaran, iklan ditujukan kepada 
calon responden.
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Hal-hal yang perlu diperhatikan peneliti saat melakukan 
pengumpulan data di lapangan adalah menciptakan 
hubungan yang baik untuk memperoleh rappor yang 
ideal. Rappor merupakan hubungan yang melebur antara 
peneliti dengan responden atau subjek penelitian. Dengan 
rappor yang baik responden akan berperilaku alamiah, 
tidak berpura-pura karena responden tidak merasa sedang 
“diteliti”. Bila peneliti memasuki budaya dan bahasa yang lain 
dengan bahasa dan budaya yang telah dimiliki, sebaiknya 
peneliti mempelajari bahasa dan budaya calon responden. 

Peran peneliti dalam penelitian menentukan hubungan 
dengan responden. Hal tersebut terkait dengan teknik 
observasi atau pengamatan yang dipilih oleh peneliti, 
apakah pengamatan partisipatif atau nonpartisipatif yang 
secara umum dikatakan sebagai tipe partisipasi yang 
menggambarkan keterlibatan peneliti di lapangan (lihat 
Spradley, 1980). Bila peneliti sebagai pengumpul data 
memerankan dirinya sebagai pengamat atau pengobservasi 
nonpartisipatif, karena pengumpulan datanya dipilih teknik 
observasi nonpartisipasi, peran peneliti dalam kaitannya 
dengan penggalian atau pengarahan pemunculan data cukup 
rendah. Lain halnya bila peneliti memposisikan dirinya 
sebagai pengobservasi partisipatif, karena pengumpulan 
datanya dipilih teknik observasi berpartisipasi, peran 
peneliti dalam kaitannya dengan penggalian atau 
pengarahan pemunculan data cukup tinggi. Dalam konteks 
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yang terakhir ini peranan peneliti dapat mengarahkan pada 
batas studi yang dilakukan. Peneliti juga dapat memancing 
responden sesuai dengan arah dan batas studi yang 
dilakukannya. Apalagi bila peneliti telah berhasil menjadi 
anggota komunitas responden, peranannya akan semakin 
kuat dalam kaitannya dengan upaya mengungkapkan data 
penelitian.

e. Pengelolaan dan Pemaknaan Data

Pengelolaan dan pemaknaan data dalam penelitian 
kualitatif berbeda dengan jenis penelitian yang lain. Pada 
penelitian yang lain pada umumnya pengolahan data 
dan pemaknaan data dilakukan setelah data terkumpul, 
dan kegiatan pengumpulan di lapangan dinyatakan telah 
selesai. Pada penelitian kualitatif analisis data, yang didapat 
meliputi pengolahan dan pemaknaan data sekaligus, 
sebenarnya telah dimulai sejak peneliti sebagai pengumpul 
data terjun ke lapangan pertama kali mengumpulkan data. 
Selanjutnya, hal yang sama dilakukan secara kontinyu pada 
saat melakukan pengumpulan data berikutnya sampai akhir 
kegiatan pengumpulan data. 
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~ 7 ~
Analisis Data Kualitatif

A.  ANALISIS DATA

Langkah penting setelah peneliti ada di lapangan dan 
mengumpulkan data adalah langkah analisis data sesuai 
dengan prinsip-prinsip analisis data penelitian kualitatif. 
Ryan dan Bernard (2000) menjelaskan bahwa data 
penelitian kualitatif adalah semua informasi yang berupa 
tes, surat kabar, email, ceritera rakyat, sejarah kehidupan 
dan sebagainya yang berguna untuk membangun penelitian. 

Selain itu, analisis data dalam penelitian kualitatif pada 
prinsipnya berbeda dengan analisis data pada penelitian 
kualitatif. Jika pada penelitian kuantitatif, analisis data 
dilakukan setelah proses pengumpulan dari lapangan 
selesai; maka pada penelitian kualitatif, langkah analisis 
data berdasarkan atas dasar grounded theory yang dimulai 
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sejak peneliti terjun ke kancah untuk mengambil data yang 
pertama kali melalui kegiatan refleksi. Pada saat itu secara 
kontinyu atau on going process peneliti mulai menggunakan 
data yang ada untuk mencapai tujuan penelitian yaitu 
memecahkan fokus penelitian. 

Pada penelitian kualitatif, data analisis pada umumnya 
mempunyai tiga kegiatan penting yang saling terkait antara 
satu dengan lainnya. Moleong (1988) membagi ketiga kegiatan 
tersebut yaitu: a) kegiatan mereduksi data, b) menampilkan 
data, dan melakukan verifikasi untuk membuat kesimpulan. 
Sedangkan. Taylor dan Bogdan (1984) mengatakan 
walaupun seorang peneliti kualitatif akan menunjukkan cara 
mereka sendiri dalam memperlakukan data, peneliti pada 
umumnya juga mengelompokkannya menjadi tiga tingkat 
kegiatan besar yaitu penemuan, koding, pengurangan data. 
Pertama, adalah tingkat penemuan yang mencakup kegiatan 
mengidentifikasi tema dari setiap catatan yang telah mereka 
administrasi, dan mengembangkan konsep serta proposisi 
dari catatan-catatan. Kedua, merupakan kegiatan setelah 
pengambilan data, biasanya mencakup kegiatan koding 
data (data coding) dan menghaluskan pengertian subject 
matter. Pada tingkat ini sejumlah data agar dapat digunakan 
dengan mudah mereka disimpan dan diurutkan sesuai 
dengan urutan kejadian pengambilan data di lapangan.
Ketiga adalah reduksi data atau pengurangan data. Pada 
tahapan ini peneliti berusaha mengurangi gejala-gejala 
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yang ditemukan dilapangan yang tidak diperlukan dalam 
penelitian.

Disamping ketiga tingkatan yang berkaitan dengan 
analisis data diatas, ada beberapa elemen penting juga 
yang perlu diingat oleh peneliti dalam melakukan kegiatan 
analisis data penelitian, yaitu: 

1. Reduksi Data

Proses analisis data yang mencakup reduksi data ini 
dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 
berbagai sumber. Setelah dikaji, langkah berikutnya adalah 
membuat rangkuman untuk setiap pertemuan dengan 
responden. Dalam merangkum data biasanya ada satu 
unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan 
tersebut. Kegiatan yang tidak dapat terpisahkan ini disebut 
membuat abstraksi yaitu usaha membuat ringkasan yang inti, 
proses, dan persyaratan yang berasal dari responden tetap 
dijaga. Dari rangkuman yang dibuat ini kemudian peneliti 
melakukan reduksi data yang kegiatannya mencakup unsur-
unsur spesifik termasuk: a) proses memilih data atas dasar 
tingkat relevansi dan kaitannya dengan setiap kelompok 
data, b) menyusun data dalam satuan-satuan sejenis. 
Pengelompokan data dalam satuan yang sejenis ini juga dapat 
diekuivalenkan sebagai kegiatan kategorisasi/variabel, c) 
membuat koding data sesuai dengan kisi-kisi kerja penelitian.

Kegiatan lain yang juga masih termasuk dalam 
lingkup mereduksi data yaitu kegiatan memfokuskan, 
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menyederhanakan dan mentransfer dari data kasar ke 
catatan lapangan. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan ini 
merupakan kegiatan kontinyu dan oleh karena itu peneliti 
perlu sering memeriksa dengan cermat hasil catatan yang 
diperoleh dari setiap terjadi kontak antara peneliti dengan 
responden.

2. Menampilkan data 

Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data 
yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan, 
sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan 
memiliki makna tertentu dengan cara menampilkan dan 
membuat hubungan antar variabel atau fenomena agar 
peneliti lain atau pembaca laporan penelitian mengerti apa 
yang telah terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk 
mencapai tujuan penelitian. Penampilan atau display data 
yang baik dan tampak jelas alur pikirnya, adalah merupakan 
hal yang sangat didambakan oleh setiap peneliti karena 
dengan display yang baik merupakan satu langkah penting 
untuk menuju ke arah jalan lancar untuk mencapai analisis 
kualitatif yang valid dan handal. 

3. Verifikasi data 

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan 
kegiatan penting lainnya. Sejak awal pengumpulan data, 
peneliti sebaiknya juga mulai memutuskan antara gejala 
yang mempunyai makna termasuk data-data yang memiliki 
pattern, konfigurasi, aliran penyebab dan preposisi dengan 
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data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Pada 
langkah verifikasi ini peneliti sebaiknya masih tetap mampu 
di samping tetap menuju ke arah kesimpulan yang sifatnya 
terbuka, juga peneliti masih dapat menerima masukan data 
dari peneliti lain. 

Untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan 
kesimpulan yang memiliki makna, seorang peneliti pada 
umumnya dihadapkan pada kemungkinan strategi atau 
taktik penting yaitu:

a) Memaknai analisis secara sepesifik. Huberman 
berpendapat bahwa manusia merupakan penemu 
makna. Mereka bisa mendapatkan arti suatu gejala 
yang semula berserakan menjadi memiliki makna 
dan arti mendalam tertentu dalam waktu relatif 
cepat. Dan bila dicermati lebih jauh dia mengatakan 
bahwa ada beberapa cara cepat untuk mengerakkan 
dari semua gejala yang ada dan berserak sehingga 
memiliki makna. Beberapa cara tersebut di antaranya 
yaitu 1) counting atau menghitung untuk menjelaskan 
apa yang ada di sana, 2) melihat kemungkinannya, 3) 
mengelompokkan atau clustering, 4) membantu para 
peneliti melihat ‘what goes with what’ atau apa yang 
terjadi dengan apa, dan kemudian dikaitkan dengan 
metaphore gejala yang ada, 5) mencapai integrasi di 
antara data-data yang berbeda, 6) melihat keterikatan 
mereka secara abstrak termasuk dalam hal ini 
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menjumlahkan dari particular kearah general, 7) 
faktoring, 8) analisis analogi seperti yang dilakukan 
dalam teknik kuantitatif, 9) menentukan variabel 
perantara atau intervening variable, 10) membangun 
rantai logika dari data yang ada, 11) dan kemudian 
akhirnya membangun konsep-konsep dari teori 
yang bervariasi.

b) Mengkonfirmasi Makna 

 Ketika peneliti terjun ke kancah, biasanya mereka 
mendapatkan bahwa sebenarnya banyak bentuk 
dan ragam gejala atau informasi yang ditemui, tetapi 
tidak semua data dapat diproses atau diambil sebagai 
pendukung fokus penelitian,  atau mengarah pada 
tercapainya kesimpulan. Hanya data yang memiliki 
persyaratan tertentu saja yang peneliti perlukan. 
Persyaratan data yang dapat diproses dalam analisis 
lanjut termasuk seperti, absah, berbobot, dan kuat, 
sedangkan data lain yang tidak menunjang, lemah, 
dan menyimpang jauh dari kebiasaan atau “out 
liers” harus dipisahkan. 

Memilih data yang memenuhi persyaratan seperti 
di atas tidaklah mudah. Proses tersebut di samping 
memerlukan ketelitian dan kecermatan profesional, para 
peneliti harus menggunakan metoda yang variatif dan tepat 
agar diperoleh data yang dapat digunakan untuk tujuan 
reduksi. Untuk mencapai tujuan tersebut beberapa taktik 
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penting termasuk: testing atau mengkonfirmasi makna, 
menghindari bias dan meyakinkan kualitas kesimpulan 
perlu dilakukan selama melakukan analisis data. 

Untuk dapat mengetahui kualitas data, seorang peneliti 
dapat menilai melalui beberapa metode seperti berikut. 
1) mengecek representativeness atau keterwakilan data, 2) 
mengecek dari pengaruh peneliti, 3) mengecek melalui 
trianggulasi 4) melakukan pembobotan bukti dari sumber 
data-data yang dapat dipercaya 5) membuat perbandingan 
atau mengkontraskan antar variabel, 6) penggunaan kasus 
ekstrim yang direalisasi dengan memaknai data out liers.

Dengan mengkonfirmasi makna dari data-data yang 
diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih, 
diharapakan peneliti akan memperoleh informasi yang 
dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan 
penelitian. 

B.  MERUMUS MASALAH

Merumus masalah merupakan hal yang penting dalam 
penelitian kulitatif; yang  tentunya masalah yang dipilih 
haruslah bersifat “Researchable”, artinya bahwa masalah 
yang akan diteliti tentunya harus dapat diselidiki, dan dapat 
dirumuskan secara jelas sehingga peneliti tentunya dapat 
merumuskan variabel-variabel yang akan diukur serta 
apakah ada alat-alat ukur yang dapat digunakan dalam 
mencapai tujuan penelitian.
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Dengan rumusan masalah yang jelas tentunya peneliti 
akan dapat menentukan langkah-langkah penelitian 
selanjutnya. Hal ini sesuai dengan penyataan yang 
dikemukakan oleh Fraenkel dan Wallen yang menjelaskan 
bahwa salah satu karakteristik formulasi pertanyaan 
penelitian yang baik adalah yang jelas (clear) yang 
tentunya pertanyaan yang diajukan dalam merumuskan 
masalah tersebut disusun dengan kalimat yang jelas 
dan tidak membingungkan, sehingga variabel-variabel 
yang dikemukakan dalam dalam pertanyaan-pertanyaan 
tentunya akan mudah dipahami pula. 

C.  DESAIN PENELITIAN KUALITATIF

Desain penelitian adalah suatu rencana tentang cara 
melakukan penelitian. Nasution (1988) mengatakan 
bahwa desain penelitian berhubungan erat dengan proses 
penelitian. Sementara itu Bogdan dan Biklen yang dikutip 
oleh Chairun Nasirin (2004) menyatakan bahwa, desain 
penelitian selain sebagai rencana dalam melakukan 
penelitian, juga dapat dijadikan sebagai rencana peneliti 
untuk melangkah maju. Berdasarkan kedua pendapat 
tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian 
disyaratkan adanya desain penelitian. Disain tersebut 
dapat tersusun secara berbeda-beda tergantung pada jenis 
penelitian. Yang harus menuliskan menuliskan rancangan 
penelitian adalah penelitian-penelitian kualitatif positivistik 
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sebab bermaksud untuk mengembangkan suatu objek 
tertentu; sementara itu, penelitian-penelitian  kualitatif 
naturalistik tidak harus sebab hanya memotret saja, tetapi 
kalau ingin mengembangkan penelitian dengan menuliskan 
rancangannya juga tidak disalahkan.

D.   PENYAJIAN DATA

Alur yang terpenting dari kegiatan analisis adalah 
penyajian data. Milles dan Huberman membatasi istilah 
penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 
dan pengambilan tindakan. Lebih jauh dikatakan bahwa 
penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif 
pada masa yang lalu berbentuk teks naratif. Sementara itu, 
(Fraus, 1982) menjelaskan bahwa teks naratif yang melebihi 
beban kemampuan manusia dalam proses informasi, 
kecenderungan peneliti tersebut menemukan pola-pola 
yang sederhana, sehingga penyajian-penyajian yang lebih 
baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis 
kualitatif yang valid.
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Masa Pengumpulan data

REDUKSI DATA

Antisipasi Selama                       Pasca

PENYAJIAN DATA

Selama Pasca = ANALISIS

PENARIKAN SIMPULAN/ VERIFIKASI

Selama Pasca

Gambar 1: Komponen-komponen Analisis Data Model Ali r
(Sumber: Milles dan Hub erman (1992)

Gambar 1: Komponen-komponen Analisis Data Model Alir 
(Sumber: Milles dan Huberman (1992)

E.   VERIFIKASI DATA

Verifikasi data serta simpulan merupakan hal yang 
penting dalam suatu penelitian. Hal ini dikarenakan 
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentunya harus 
dapat menghasilkan simpulan yang bermanfaat bagi peneliti 
tersebut serta peneliti berikutnya yang akan menjadikan 
temuan peneliti tersebut sebagai rujukan atau bahan 
referensi yang sangat bermaanfaat bagi peneliti tersebut. 

Dalam penelitian peneliti tentunya harus dapat 
memverifikasi data yang diperoleh sejak peneliti tersebut 
melakukan proses mengumpulkan data hingga mencari 
fakta penting dari temuan yang dilakukan peneliti di 
lapangan, baik itu berupa alur penelitian yang dilakukan 
peneliti hingga dapat menjelaskan hubungan sebab 
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akibat atau proposisi dari penelitian yang dilakukan. 
Pendapat tersebut tentunya tidak terlepas pernyataan yang 
dikemukakan oleh Glasser dan Straus yang di intisarikan 
oleh Miles & Huberman (1992) bahwa penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti, penelitiannya bersifat terbuka, 
artinya bahwa ketika penelitian itu dilaksanakan, maka 
temuan penelitian yang diperoleh di lapangan tentuntya 
masih alami dan bersifat sementara, masih merupakan 
pernyataan dan belum memiliki arti yang kuat untuk 
dijadikan sebagai temuan utama. Hal itu karena temuan 
lapangan tersebut masih bersifat umum, namun demikian, 
setelah arti/ makna kata tersebut digali lebih mendalam dan 
lebih terperinci dengan diperkuat dengan fakta-fakta yang 
jelas seperti data yang diperoleh dari kumpulan catatan 
lapangan, serta kemampuan peneliti untuk menggali 
data yang lebih mendalam, maka hasil yang di peroleh 
dari kesimpulan yang diharapkan dari penelitian tersebut 
tentunya akan didapati sebagai temuan yang ilmiah yang 
dapat dijadikan sebagai hasil yang bermanfaat oleh peneliti. 
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh peneliti proses 
berikutnya yang dilakukan adalah dengan memverifikasi 
temuan dan menganalisisnya sesuai dengan kaidah-kaidah 
penelitian kualitatif serta mengujinya sehingga hasil 
penelitian yang diharapkan akan sangat memberikan hasil 
yang bermanfaat sesuai dengan harapan peneliti tersebut.
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F.  PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan tehnik 
pemeriksaan data yang didasarkan atas sejumlah kriteria 
tertentu. Menurut Lincoln dan Guba (1985) terdapat 
empat (4) kriteria yang dapat dipergunakan untuk 
menetapkan keabsahan data yaitu: creadibility (derajat 
kepercayaan), transperability (keteralihan), dependability 
(kebergantungan), dan confirmability (kepastian). Adapun 
kriteria dan pemeriksaan data data dapat dilihat pada tabel 
berikut ini:

 Tabel 1:  Teknik Pemeriksaan Data  Keabsahan Data 
Diadopsi dari Lincoln and Guba (1985)

KRITERIA TEKNIK PEMERIKSAAN
Kredibilitas
(Derajat Kepercayaan)

(1) Perpanjangan keikutsertaan
(2) Ketekunan Pengamatan
(3) Triangulasi
(4) Pengecekan sejawat
(5) Kecukupan referensial
(6) Kajian kasus negatif
(7) Pengecekan anggota

Kepastian (8) Uraian rinci

Kebergantungan (9)  Audit Kebergantungan

Kepastian (10) Audit kepastian

Derajat kepercayaan dibuktikan dengan dimilikinya 
kredibilitas temuan beserta interpretasinya, yaitu 
mempergunakan pendekatan etik. Hal ini decapai dengan 
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jalan mengusahakan agar temuan dan penafsirannya sesuai 
dengan hal yang sebenarnya dan mengusahakan agar temuan 
penelitian disetujui oleh subjek penelitian dan penjangnya 
waktu penelitian memang relatif tergantung pada masalah 
yang diteliti. Nasirin (2004) juga menegaskan bahwa 
ketekunan mengamati fenomena secara terus menerus untuk 
menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 
sangat relevan dengan persoalan pelaksanaan penelitian, 
dan memusatkan perhatian pada persoalan tersebut guna 
memperoleh kedalaman pemahaman, kemudian segera 
merekamnya kedalam catatan lapangan.

Lebih jauh Meleong menjelaskan bahwa: (1) 
Perpanjangan keikut-sertaan adalah merupakan 
instrument pada penelitian itu dimana peneliti, sehingga 
keikut sertaannya dalam pengumpulan data tentunya akan 
memungkinkan peningkatan kepercayaan pada data yang 
dikumpulkan, sehingga peneliti akan dapat lebih banyak 
mempelajari temuan yang dapat menguji kebenaran 
informasi yang berasal dari diri sendiri maupun responden. 
Selain itu, perpanjangan keikutsertaan diperlukan dalam 
membangun kepercayaan pada subjek penelitian serta 
kepercaan pada diri peneliti sendiri. (2) Ketekunan 
pengamatan berarti mencari secara konsisten intepretasi 
dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses 
analisis yang konstan. Selain itu, ketekunan pengamatan 
dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri persoalan 
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yang relevan dengan penelitian. Hal ini berarti peneliti 
hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti serta 
berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. 
(3) Triangulasi adalah aplikasi studi yang menggunakan 
multimetode untuk menelaah fenomena yang sama. Selain 
itu, data dilakukan untuk menjamin diperolehnya derajat 
kepercayaan terhadap kebenaran dan penafsirannya. 

Menurut Denzim (1989) ada lima tipe triangulasi, yang 
terdiri atas: 

a. Triangulasi teoritis yaitu metode dengan 
menggunakan kerangka kerja dan  hipotesis yang 
berbeda pada studi yang sama. 

b. Triangulasi data (data triangulation) yaitu dengan 
melakukan pengumpulan data yang terjadi dalam 
sekelompok orang yang berbeda, waktu berbeda dan 
situasi yang berbeda pula. 

c. Triangulasi metode (methods triangulation) merupakan 
metode yang paling umum dilakukan pada penelitian 
sosial dan pendidikan, sebab metode yang digunakan 
dapat melengkapi kekurangan informasi yang diperoleh 
dengan metode tertentu dengan menggunakan metode 
lain.

d. Triangulasi investigator (investigator triangulation) 
atau triangulasi peneliti ini muncul ketika penelitian 
dilakukan secara kelompok. Hal ini penting karena 
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setiap peneliti mempunyai cara pandang (view 
point) yang berbeda pula. Penggunaan triangulasi 
investigator berarti peneliti berusaha menghilangkan 
potensi bias yang dilakukan seorang peneliti. 

e. Triangulasi analisis (analysis triangulation) 
diperlukan untuk menganalisis data yang sama 
untuk tujuan validasi.

Lebih jauh, Maxwell (1996) mengatakan bahwa dalam 
penelitian kualitatif diperlukan adanya pemahaman 
mengenai metode pengumpulan data yaitu: Pertama, 
bahwa tidak ada persamaan antara pertanyaan penelitian 
dengan metode pengumpulan data. Kedua, untuk 
mendapatkan data yang lengkap, para peneliti naturalistis 
menggunakan teknik triangulation (triangulasi). Istilah 
ini berasal dari dunia navigasi dan strategi militer, yaitu 
kombinasi metodologi untuk memahami satu fenomena. 
Dalam penelitian kualitatif, triangulasi merujuk pada 
pengumpulan informasi dan data sebanyak mungkin dari 
berbagai sumber melalui berbagai metode. 

Triangulasi menguntungkan peneliti dalam hal yaitu: 
(1) mengurangi resiko terbatasnya kesimpulan pada metode 
dan sumber data tertentu, dan (2) meningkatkan validitas 
kesimpulan sehingga lebih merambah pada ranah yang 
lebih luas. Dengan kata lain, bias yang melekat (inheren) 
pada satu sumber data, peneliti, dan metode tertentu akan 
ter-netralisir oleh informasi yang digali dari sumber data, 
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peneliti, dan metode lain. Hal ini sesuai dengan Alwasilah 
(2002) yang mengutip pendapat Green, dkk. dan Creswell 
yang menjelaskan bahwa metode penelitian tujuannya yaitu 
untuk: 

1. Mencari konvergensi hasil penelitian;

2. Mencari tumpang tindih temuan dari metode-
metode yang saling melengkapi;

3. Mengembangkan hasil penelitian, bahwa metode 
terdahulu memfasilitasi metode berikutnya;

4. Mencari cara lain manakala terdapat kontradiksi 
atau sudut pendatang baru;

5. Melakukan ekspansi, bahwa kombinasi metode itu 
memperluas cakupan studi.

Tabel Berbagai Metode Triangulasi

Within Methods
(dalam satu metode)

Between Methods
( antara metode)

Methodological Triangulation 
Survey dan Eksperimen

Methodological Triangulation 
Survey dan Interview

Methodological Triangulation 
Observasi, Interview dan 
analisis dokumen

Methodological Triangulation 
Interview, observation, survei

Selain itu, pengecekan data yang terpenting dilakukan 
dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan hasil 
observasi di lapangan, membandingkan apa yang terjadi 
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sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif 
supervisor dengan berbagai pendapat dan pandangan para 
ahli penelitian, dan membandingkan hasil wawancara 
dengan isi suatu dokumen yang relevan.
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~ 8 ~
Cara Menulis Ilmiah

Dalam hal penulisan ilmiah, peneliti diharapkan dapat 
memperhatikan cara-cara penulisan yang sesuai 

dengan kaidah penulisan ilmiah tersebut. Ada beberapa 
bagian yang terpenting dalam penulisan ilmiah. Pidarta 
(2005)  membagi penulisan ilmiah yaitu: (1) menulis, (2) 
mengutip, dan (3) membuat daftar pustaka, yang dijelaskan 
sebagai berikut:

A.  MENULIS

1. Kalimat tidak boleh memakai kata di mana, hal 
mana, dan yang mana.

2. Tidak memakai kata daripada dan dari pada tempat 
yang salah

 Contoh: Hasil dari pada musyawarah itu atau hasil  
dari musyawarah itu
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Yang benar:  Hasil musyawarah itu.

3. Kata di, ke boleh disambung; misalnya pada kata 
dipukul, keluar dan sebagainya. Contoh: di kantor, 
di atas, ke pasar, dan sebagainya

4. Dkk. Dsb. Dll. Tidak boleh disingkat dan harus 
ditulis lengkap

5. Tidak boleh menggunakan angka 2 pada kata-kata 
ulang, seperti masing².

6. Tulisan Tebal hanya boleh untuk judul dan sub 
judul, atau boleh juga dengan menggunakan tulisan 
miring

7. Bahasa asing harus dicetak miring, sementara itu 
semua Bahasa Indonesia dicetak tegak.

8. Kata atau kalimat pada tubuh naskah tidak boleh 
memakai:

a.  Garis bawah
b.  Huruf Tebal
c.  Huruf miring (kecuali bahasa asing)
d.  Tanda kutip buka dan tutup (kecuali kutipan 

langsung)

9. Pemakaian tanda koma (,) yang benar adalah 
sebagai berikut:

a.  Ketua, dosen, dan mahasiswa 
b.  Dosen dan mahasiswa



93

METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF

10. Nama umum ditulis dengan huruf kecil, sementara itu, 
yang sudah pasti ditulis dengan huruf besar (kapital)

 Contoh: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) 
Mataram 

B. MENGUTIP TEORI ILMIAH

- Kutipan langsung kurang dari empat baris, masuk 
ke dalam tubuh tulisan dan diantara tanda kutip.

- Kutipan langsung empat baris atau lebih, diketik 
satu spasi agak ke dalam dari margin depan dan 
belakang tanpa tanda kutip.

- Kutipan tidak langsung atau hanya mengambil ide 
saja dari teks yang  dikutip, masuk kedalam tubuh 
tulisan.

- Catatan: Apabila kutipan langsung ada bagian 
kalimat yang dihilangkan, baik kutipan kurang 
dari empat baris atau lebih, maka kalimat yang 
hilang diganti dengan menggunakan tanda . . . 
(tiga titik).

 Contoh: “Anak saya sekarang stres . . . dia tidak 
mau datang ke sekolah” ketika guru berkunjung 
kerumahnya.

- Mengutip pendapat A yang terulis dalam buku B. 

 Contoh: Menurut A (dalam B tahun) adalah dan 
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seterusnya (yang ditulis dalam daftar pustaka 
adalah B)

C. MENULIS DAFTAR PUSTAKA 

Penjelasan Umum:

1.  Nama pengarang diurut berdasarkan abjad

2. Di depan nama pengarang tidak perlu ditulis angka 
nomor urut

3. Untuk nama pengarang yang sama, nama urut 
kedua dan seterusnya diganti dengan garis 
____________. Semua garis seperti ini dalam 
daftar pustaka harus sama panjangnya, walaupun 
nama-nama itu berbeda panjangnya.

4. Kalau pengarang satu samapai dengan tiga, nama 
pertama ditulis terbalik, sedang nama kedua dan 
ketiga ditulis biasa.

5. Kalau pengarangnya empat orang atau lebih, cukup 
dengan nama pengarang pertama ditulis terbalik, 
lalu diikuti dengan dkk atau et al bila berbahasa 
Inggris.

6. Bila mengutip tulisan A dibuku B, maka yang 
ditulis dalam daftar pustaka adalah pengarang dan 
buku B.
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7. Bila mengutip tulisan A di buku kumpulan 
karangan atau bunga rampai maka yang ditulis 
dalam daftar pustaka adalah pengarang dan judul 
tulisan A dengan halamannya serta diikuti dengan 
nama editor dan judul buku bunga rampai tersebut.

8. Tulisan yang bersumber dari internet, kalau 
informasi yang didapat memenuhi syarat penulisan 
tersebut diatas, tulis seperti itu. Tetapi kalau tidak 
memenuhi tulis nama pengarang, tahun, judul 
buku, dan kode internet.
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